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 5 יוהורוד

 םיבוט םישעמו הרות לש ריע

 יָּבַר רַמָא ט

 יִתְרְוְחָהְו םולֶש יל ןַפְנְו דָחֶא םֶדָא יִּב עַנְּפּו ךִרֶדּכ ףֶלַהְמ יִתיִָה תָחֶא םַעַפ ,אָמְסק ןֶּב יסוי
 לֶשְו םיִמָכָח לַש הָלּודּג ריִעַמ ,ול יִּתְרַמָא .הָּתַא םּוקָמ הֶזיִאָמ ,יִּבַר ,יִל רַמָא .םּולָש ול

 םיִפְלַא ףֶלֶא א יִָאְ ומוקְמַּב וע רוד נּוצְר ,יִּפַר ,יל רַמָא .יִנַא םיִרְפּוס
 בֶהְָו ףסָּכ לָּכ יל ןפונ הָּפַא םִא ,ינְּב ,ול יְִרַמָא .תיִלְגְִמו תובוט םיִנָכִאַו בָהָז יריד
 ותְריִטֶּפ תָעְשְּבְש יִפְל ,הָרּות םּוקְמַב אָלֶא רֶד יִניִא ,םֶלּועָּבָש תּויִלָגְרַמּו תובוט םיִנָבַאְ
 אָלֶא ,תּיְלִגְרַמּו תובוט םיִנָבַא אלְו בָהָז אלו ףֶסֶכ אל םֶדָאְל ול ןיּולִמ ןיא ,םֶדֶא לש

 רמְשִת ףְּבְכָשְּב .ךֶמא הָחְנִת ףָכֶלַהְתַהְּב (יילשמ) רַמָאְָש ,דַבְלִּב םיִבוט םיִשַעַמּו הָרּות
 רמָשִּפ ּףְּכְכֶשְּב .הָוַה םֶלּועָּב .ְךְתא הָחְנִת ףֶכֶלַהֶתַהְּב .ףֶחיִשְת איה תּוציקהו ,ּףיִלָע
 יִדְי לַע םיִלָהְת רֶפְסְּב בכ ןַכְו .אָּבַה םֶלּועָל ,ְֶּחיִשְת איה ףוציקהו .רָּבַקּב ,ףיִלְע
 ףִסְּכה יל  יף) רמּואו ,ףֶסֶכְו בֶתְ יִפְלַאָמ ףיִפ תַרּות יל בּוט (טיקפילהת) לֶאְרֶי ֶלֶמ דָוָד

 :תּואָבְצ יי םֶאְנ בֶהֶוַה יִלְ

 לעפמל הבר הדימב וושק רבדהו 'ו קרפ ,תובא יקרפ ךותמ וז הקסכ טטצמ ינא
 ,ידיד יבנל .הלש זוחמה תורייעו יוהורוד לש תירוטסיהה התצנהה לש ,ילש םייחה

 םימכח לש הלודג ריע" ומכ איה ,תרדהנ תודהי יתגפס הבו יתדלונ הבש הרייעה ,יוהורוד

 ."םירפוס לשו
 תובוט םינבאו בהזו ךסכ לכ"מ רתוי יניעב הווש וז יתיישעב ילש ינחורה קומיסה

 ."םלועבש תוילגרמו

 ןמ ,הינב ישעממ תצקמו םיבוט םישעמו הרות לש ריע תורוד ךשמב התיה יוהורוד

 .דואל ואצי םהו יתיכז םשה תרזעבש ,םיכרכה תעבראב יוטיבל םיאב ,ןורחאה רודה

 לע תובצמה ןה תובוטה םינבאה ,םהיתורודל יוהורוד ישנא לש םביל אוה בהזה

 יטושפו םיליכשמ ,ריעה ינב לש םירופיסה ןה תוילגרמהו ,םש ורתונש וניריק'י תורבק
 .הלא םיפד לעמ םהיעוגעגו םהיתועמד תא ,םביל תא וכפשש ,םישנו םירבג ,םע

 ,יוהורוד ינב וניתובא תשרומל תונמאנבו תוויסמב ,הבר הבהאב יתישע תאו לכ

 תידוהיה הירוטסיהה יכ יתשח רשא תוחילש םילשהל יבבל תא קזיח אוה ךורב שודקהו

 .ילע הליטה

 דוד המלש



 תונויצו תודהי לש תורוד

  ועיברה ךרכה תעפבוה םע

 תואיצמל ךפהנ יופצ יתלבהו ירשפא יתלבה ,םימעפל !הרק ןכא ןמאי-אלה
 .תילאיר

 תירוטסיהה יתמישמב יתוא ךירדהו ליבוהש ,םימורמב בשויל יתיידוהו יתלינת
 ,ונלש רבעה תובכשב רונחלו קימעהל יתלדתשה .זותמהו יוהורוד תודהי תחצנה לש
 יאדו ונתנא .לארשי תנידמל לבויה תנשב רוא האורה ,יעיברה ךרכה ונינפל הנהו
 .הרבע לש תירוטסיה החצנה לש הזכ גשה םע םלועב הדיחיה תידוהיה הליהקה

 ,1948-1944 םינשב ,יוהורודב ינויצה רעונה תעונתב ליעפו םימיל ריעצ יתויהב
 ונמקתשהו ונרזח הארונה האושה רחאל ,הנהו ,םולח תניתבב התיה לארשי תנידמ
 םיגגוח ונא ,תוחתפתהו הנגה ,היינב ,קבאמ לש םינש 50 רובעכ ,התעו ,הנידמכו םעכ

 ונל רתוי בוט דיתעל הווקתבו החמשב ,הוואגב - לארשי תנידמל לבויה תא
 .וניאצאצלו

 ךותמ ,תאז .ךפהלו ,ינמורל ההז ונניא ירבעה קלחה ,וימדוקבכ ,הז ךרכב םו

 .דוקמב ויוטיבבו ישיאה ונונגסב ,ונושלב דחא לכ ,בותכהו םיבתוכה דוביכ

 ,תילטנמונומה הריציה ןמ קלח םה םהילע תורבותההו ,םיישקה ,םילושכמה
 ,ךתכ וטישוהש הלא לכו ונירוחאמ וישכע הז לכ ךא ,רוא התע האור יעיברה הקלחש
 .יתדות-תרכה הנותנ םלוכל ,תילרומו תירמוח ,תינחור יל ועייס

 המישמב דומעל יהולאה ךדסחמ יל תקנעהש ,םייקו ית לא ,ךל ינא הדומ
 .תואיכ המילשהלו

 הלבויב ,לארשי תנידמל ,ונלוכ דצמ ,ידצמ הרקוה לש הווחמ אוה הז ךרכ
 .םישימחה

 דוד המלש



 יוהורוד

 אישנה תיבב םירבד

 "יוהורוד" רפס לש ישילשה ךרכה תגצה םע

 ,לארשי תנידמ א'שנ דובכ

 ןמצייו רזע רמ

 רקבמ םג ,ךדובכ ,התאו .לארשי םע לש םידברה לכל חותפ תיב אוה ,אישנה ינודא ,ךנכשמ

 .םחור תא דדועמו הקוצמ לש תותעב הנידמה יחרזאמ םיבר לש םהיתבב

 ןופצבש יוהורוד זוחמב רבעשל תוידוהיה תוליהקה יגיצנ ,"לטעטש"ה יגיצנ ,ונא הנהו

 המח תונויצו תודהי ףקשמה ,ונרפס לש ישילשה ךרכה תא ךל םישיגמו ךלצא םיחראתמ ,הינמור
 .םינשב תואמ לש

 ךלצא ונייה םייתנשכ ינפל

 .הנטק תחלשמ | ,הנושארל

 ,ךתכשלב תויבבלב ונתוא תלביק
 זאו זרופ םהרבא כ"ח םע דחי

 ינשה ךרכה תא ךל ונקנעה

 ,םינש רפסמ ינפל ,ןכל-םדוק
 'א ךרכ תא ונקנעה ,המוד עוראב

 םייח רמ ,םדוקה אישנל ונלש

 .ל"ז גוצרה

 הליהקה ילוא תויהל וניכז

 החיצנה רשא ,םלועב הדיחיה

 םיכרכ השולשב הלש רבעה תא

 הליהקב ןאכ רבודמ .סרכ-יבע

 ןופצב תוכומס תורייע שש לש

 20,000-כ דחיב התנמש ,הינמור

 .האושה ינפל ,םידוהי

 תודהי לש האושה ,ונרעצל

 ,יוהורוד הרייעב הלחה הינמור

 וגרהנ 1940 ינויב 30-ב רשאכ

 ,םורגופב םידוהי תורשע הב

 ,ל"ז ץיבונמלק םהרבא םהיניבו

 .זרופ םהרבא כ"ח לש ובס

 5,000 ופסינ האושה תפוקתב

 .ונתליהק ידוהימ

 לש

 אישנה תיבב וירבד אשונ דוד המלש

 ורתונ אל ונבזעש תורייעב .לארשיל ונתליהק ינב לכ ולע 60-הו 50-ה תונשב ,האושה רחאל

 .ונידכנו ונידלי דיתעו יעבטה ונמוקמ תא וניאר לארשיב .םהמ םידדוב קר וא ,ללכ םידוהי

 ,ןדאפדלוג םהרבא רשאכ ,םלועב ידייה ןורטאיתה תמקהל הנש 125 תואלמ םינייצמ הנשה
 ,"קחצי תדקע" תא םהיניבו ,תוזחמ המכ בתכ הבו יוהורודב םינש רפסמ ההש ,היצילגמ עיגהש

 .יוהורוד לש תסנכה-יתב רכיכב ,שידייב הזחמכ הנושארל גצוהש

 שאר יבשייתמ ינושאר ןיב התיה ,יוהורוד תדילי ,רמולב לטיג המשו השא ,הנש 115 ינפל

 ."לילגה תכלמ" הל וארק הנמזבו הניפ

 רשנמ ומסרפ םהו זוהורודב ןויצ יבבוח ולעפ ,ןושארה ינויצה סרגנוקה ינפל דוע ,1894 תנשב
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 .יוהורודב תינויצה העונתה לש ףינס םיקהלו ןגראתהל הליהקה ינבל וארקו ינויצ

 ,תינמורבו שידייב ,תירבעב םיררושמו םירפוס ,תוגהו חור ישנא ונתליהק האיצוה תאז דבלמ
 .הלוכ הינמור תודהי האגתמ םהב

 ןמצייו רזע אישנל יוהורוד רפס לש 'ג ךרכ תא רסומ דוד המלש

 ,ןליאכימ ,ןאבאראד ,יוהורוד :וניתוליהק לש םיגיצנ ךנכשמב ונתא ןאכ םיאצמנ ,תעכ הנהו
 דבכגה ונרבח ומכ ,הנש 65 ינפל הצרא ולעש םיצולח וניניב םיבשוי .טורפ-ץואדרו ןוואס ,הצרה
 .ץראהו םעה יבהוא - םלוכו רוביצ ישנא ,למעו הריצי ישנא ,םינבר ,ןיילק בקעי

 הז םג ילואו ונלש תורייעה יאצוימ םיפולא-תת העברא םיפתתשמ וז תחלשמב ןכ-ומכ
 .לארשי תנידמ לש הנוחטבל ונתליהק תמורת תא למסמ

 תועובש ינפל הצרא ולעש ונריעמ םישדחה םילועה ינש תא הכרבב ינא לבקמ וז תונמדזהב
 .רגי לורק סדנהמה ,הלעבו רגי יטי תטפושה - ונתא ןאכ םיאצמנ םהו רפסמ

 ונירשאו הנידמה םוק ינפל דוע םימלוחכ ונייה .הנידמה אישנל הרקוהו הביח עיבהל ונאב
 ונתליהק תודלות רפס תא םהל איבהלו לארשי יאישנ ןכשמל תישילשה םעפה וז ,אובל וניכזש
 .שעמו םילעפ תבר םג ךא לבסה תבר ,תראופמה

 ךשמבו ונתליהק ינבמ םיבר לש םהיפ לע הרוגש תירבעה הפשה התיה הנש 200-כ ינפל דוע
 .תירבעב םינותיעו תע-יבתכ םג יוהורודב ועיפוה םינשה

 ,ןאכ ולפנ הליהקה ינבמ םיריעצ תורשע ,הירחאל וליאו .האושב ופסינ ונתליהק ינבמ םיפלא
 .לארשי תוכרעמב

 לש ידוהיה םשובה ןמ םשבתהלו ונתוא לבקל אישנה לש ותונוכנ תא הכרבב םינייצמ ונא
 .ונתודהי תרימשל רצבמ םעפ היהש ,"לטעטש"ה

 היתויעב תא םיבאוכ ,הנידמה ייחב םירועמ ,ונישעמבו וגתרכהב םינמאנ םינויצ ונראשנו ונייה
 תואישנה דסומב ."האלמה סוכה יצח" תא םיאורה הלא לש הנחמל םיכייש ונא .היגשהב םיאגו
 .ונתויתכלממ לש למס ונא םיאור

 ירהב םיצע 18,000 ןב רעי תעיטנב ליחתהל םידמוע ונא בורקב יכ ןאכ רשבל ינא הצור
 .יוהורוד זוחמ תוליהק רכזל ,םילשורי

 עידומ ינאו ונרובע גח םוי אוה ךידיל ישילשה ךרכה תשגה לש הזה עוראה ,אישנה ינודא
 | .יעיבר ךרכ םג היהי יכ ,הז יגיגח סקטב

 ,דוד המלש
 ןוגראה ר"וי



 יוהורוד

 אישנה תיבב יוהורוד זוחמ תליהק יגיצנ תא ךרבמ ןמצייו רזע אישנ ה
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 הנידמה אישנ לצא תחלשמב םיפנתתשמה

 :הנידמה אישנ לצא ולבקתנש ,זוחמהו יוהורוד תליהק תחלשמב םיפתתשמה הלאו

 ,ורטור דוד ,ןאירמ לאירבג ,ורפיצרמ קחצי ,ןמרסו ףסוי ברה ,ןורקנבל ןושמש ,דוד המלש

 הינפ ,ילמרכ הירא ,ורטיפ ןושרג ר"ד ,לטספלוו םירמ ,ילמרכ םהרבא ,לורטס הסיומ

 ףסוי ,יטלפ הינוס ,ורקפש םהרבא ,ןהכ הקיר ,ןהכ לסרמ ,ץרב םייח ,לג הירא ,ספנרפ

 ןרהא ,דוד-רב ןמלק ,םואברברול םהרבא ,ורסירג ילש ר"ד ,ןמסייו לואש ,לטספלוו

 ףלודא ,ןייטשנרוא יכדרמ ,ןיילק קירא .,ןיילק בקעי ,ןרהא-ןב הנשוש ,ץיבומרבא

 הנשוש ,ילוגס םייח ,ןלב הבהז ,ןלב בקעי ,רואמ-רוש הכרב ,ורדרפ לאקזחי ,ץיבומרבא

 ,ןייטשלקניפ סכלא ,ןמסיז ןמרה ,ונרט ריאמ ,ןלב השמ ,ןמרסו הינוס ,רנייו יבצ ,גרבנטור
 ,ןונבל לארשי ,רלוק ןורוד ר"ד ,ןתנ דוד ,רדיינש הינפ ,ילוגס הלשר ,ןייטשלקניפ יבצ
 טקידנב ר"ד ,דלפנרב ןמחנ ,ןמחנ הרוא ,רגי יטי ,רגי לורק ,ץרווש באז ,לרפ םהרבא
 הירא ,אריפש יטי ,ןמרסו היעמש ,ןומולוס דאלו ר"ד ,וריברב יבצ ,ןרה ןועמש ,ןומולוס

 והיעשי ,ןנזול ילטס ,ילוגס םירפא ,ןיילק הפליז ,רצייווש תידיע ,רצייווש הירא ,אריפש

 ןב הירא ,ןמרה הינמ ,ילאירא הירא ,עימק הנח ,ןמסיז הרובד ,גרבדירפ ךירלוא ,ץיבורזייל
 .ילוגס הבהז ,דוד
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 הניבוקוב ,ןילופ ןיב בושח םיכרד-תמוצ לע תנכוש יוהורוד .הינמור חרזמ-ןופצב ריע
 .היבדלומו

 ו 1808 ,1799 םינשב תויוכז-יבתכ וקנעוה 17-ה האמב ותישארש ,ידוהיה בושייל

 דע המייקתהש "תידוהי הדליג" תרגסמב הבודלומ תוליהק תמגוד ןגראתה אוהו 3
 .1896-ב קר םקוה יתליהק ןוגרא .3

 1907-ב .הביבסב תוערואמ יטילפ לש בר רפסמ בושיה טלק 1884 - 1881 םינשב

 .םייאבצה תונוטלשה תולכנתהמ - הנושארה םלועה תמחלמבו םירכיא דרמב תושק עגפנ
 םבור ויה םידוהיה :תוילכלכ תולבגהמ הליהקה הלבס תומחלמה יתש ןיבש הפוקתב
 היסולכואה תיצחמ תא וויה ןמזה בור .םיטושפ םילעופו הכאלמ ילעב ,םינוונח םלוככ
 .םיבשותה ללכמ שילשכ - 5384-ל ריעב םרפסמ עיגה 1941-בו

 ןופצו היברסב שוביכ םע ,1940 ינויב רבכ יוהורודב וצרפ תוימשיטנא תומוהמ

 200 וחצר ,תידוהיה הנוכשה תא ופקת םינמור םילייח .תוצעומה -תירבידי-לע הניבוקוב

 תוחפשמה .םיללחה תופוג לע םירכיא וטשפ םויה תרחמל .םהיתב תא ודדשו םידוהי
 .םינומלא ידיב וחצרנ םהיבורקש ,תורהצה לע ומתחוה

 לש הסנרפה תורוקמ ומתתסנ (הנש התוא רבמטפסב) ןוטלשל וקסנוטנא תיילע םע
 יוהורוד ידוהי בור ושרוג תוצעומה-תירב םע המחלמה הצרפש ירחא .םיבר םידוהי
 הנחמ - םדעיל ועיגהש .ינפל ,םימותחה תונורקב ותמ םיבר ;הירטסינסנרטל הביבסהו
 .הסנרפ תורוקמ אלל ,םידוהי 2000 ורתונ המצע יוהורודב .רטסיינדה לע יקאטא

 תינמורה תודהיה ישארו םיגיהנמ תשקבל וקסנוטנא תלשממ הרתענ 1943 ראוניב
 דוע ופרטצה םהילאו ,ודרשש 2000 ורזח .םישרוגמה תא ריזחהל התוויצו טשרקובב

 .[זוחמה תורייעב] םימדוקה םהירוגמ תומוקמל רוזחל םהל רתוה אלש 000
 .50-ה תונשב ץראל ולע םלוכ טעמכ .םידוהי 7,600 ריעב ונמנ 1947-ב

 ביבא-לת ,"תוצופתה תיב" ןואיזומ לש עדימה רגאמ ךותמ

* 

 רקחל ןוכמה ןויכרא אוה ,הז ךרכב ונשמתשה םהבש תודועתהו םינותנה ןמ קלח לש םרוקמ
 .ןליא-רב תטיסרבינוא דיל ,םואבנשריק הנוי ש"ע תיתדה תונויצה

 תכרעמה
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 יוהורודמ םימוליצ
 תירבה- תוצראב רואל אציש םובלאב -

 תוידוהי תוליהקב הרייס תירבה-תוצראב רואל-האצוה םעטמ םימלצ לש תווצ
 ,םיעגרו םישנא םש וחיצנהו יוהורודב םג ורקיב רתיּה ןיבו 1980 תנשב הפוריא-חרזמב
 רובעכ .יוהורודב תידוהיה הליהקה ידירש לש לילכ םתעיקש ינפל םינורחאה ילוא םהש
 .יוהורודב ומלוצש תונומתו םובלאה רעש - ןלהל .םובלאה עיפוה םינש המכ

- 

 התה 6
 66 כץ 6300786 פסחש

 םייפכ אחומ ותנינ תרבחב טוג וקרב
 טוג וזיא ,רמזילכה ונב תניגנ עמשל

 םינורחאה םידוהיה'

 "הפוריא-חרזמ לש

 תסנכה-יתב רכיכ - יוהורוד



 13 יוהורוד

 רתסא תליגמ תא ארוק ןמרסו סחנפ ברה
 יוהורודב הליהקה לש הניטנקב

 תוחפשמ לש תופוע האיבמ הירפכ

 הטיחשל תוידוהי

 ,ןישודיקו הפוח ךרוע ןמרסו ברה
 יוהורודב (תונורחאה ילוא) תונותחה תחאב



 תונויצו תודהי לש תורוד

 םיטומפה תא הקנמ שמשה םהרבא ןליאכימ לש הבר רבעשל ,סוילירמ ברה
 תבשב הליפתה תארקל | תסנכה-תיבל וכרדב ,יוהורודו

 יוניבל תינכות בקע הסירהל דעוימ ,הנש 100-כ ינפל הנבנש ,םירגנה לש תסנכה-תיב

 חטשה לש שדחמ
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 עי פא

 געטאריר נאק

 ינויצ דעו

 ₪[ טס
 עיצאוינאנרא רעשיטסינאיצ רעד

 ו 3. \צ 88-00

 איוהראד ילמרכ.
 א 68ה4/08[ו(סז | 60ו61010(1ו סזקהחו |61

 טרופאפאר לדוי
 ריגמ בקע
 ערבמא בקעי
 רעלרגנעהרערעל םםולש
 ןבתכ יקא

 . וגו היגס

 . [הסטפ זמ קוו

 . [ אם

 . 0]נוו!\חג 1,61071ג::00116

 . 158 (ג89\הת

 1001516 ,,א \ 101. 0 0ז0 0
 ו .../---.- -- -3:.[][77"7...------כ

 0. \+ובמג גו הירא םהרבא

 7. ]גס 21סוזסצו\ שיטיוואריאמ קיציא

 8. 218802 כה 0 שםסטיוואריוואר אסי

 9. םטזהשט] 56|וסצ רוש ךורכ

 10. 2130: 110וֶפסססו שטיוואפלשרעה ריאמ

 11. )[0ו67 7 ץרפ ריאמ

 ןאמריזז לרעב
 שטיוואמארכא יכררמ
 שטיוואריאמ לדוי
 שטיוואקנאי ילא
 ןאמלערע לרעב

 . תטזסט פסו(םגגתת

 . ת[גזטט וג 1

 . 101 0[טוז(ו

10. 

16. 

 ןוצ 13060

 1600 0 זת בת

 17. 501. טארכנעזאר המרש

 18. (+זאמ [ב)וז רהאי םהרבא

 ןאמלאז המקש 19. 5ס!סתוסו ?גג!תגבמ
 רענזאר םירפא
 רעלגנע קאזיא

 . 1 זסועג [(ספווטע

 . 1808 ןנק|טז

 22. 310186 ['סמקהמ ןאפמאפ השמ

 23. (?בו1םג 72 ןץרפ םייח

 24. .)צמסז (גו!הטסזק נרעבנירנ רנבא

 25. 2+צעגמנ הקץ רענע םהרבא

 גרעבנירג הדוהו
 שטרואריאמ ןיטראמ
 ןאמקילג לארשי

 2 1900 (21 וג לייו ק

 . [גזשה 1 ז ו

 . 18:01 (11!!טא זםהממ

 29. (צ+צזהומ םתקוטז קטש ב םהרבא

 30. 13ז10]וטות [כזוום גז רעממיהד םחורו

 31. 1[שזעגבת 1)גצו1 ו ןאמרעהד

 םירומא םכותמש ,םידמעומ לש תומש 31 הב םיעיפומ .1906 תנשב יוהורודב המסרפתה וז המישר

 ינבמ הלאכ יאדו שי .האמה תליחתב יוהורודב לעפש "למרכ" ינויצה ןוגראה תלהנהל םהמ קלח רחבהל

 .וז תירוטסיה המישרב םתחפשמ תובא תא והזיש יוהורוד



 תונויצו תודהי לש תורוד 16

 יוהורודב ל"קקה דעו

 0 ל ו

 1931 תנשב ,יוהורודב לארשיל תמייקה ןרקה דעו =
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 םילשוריב הינמור ללוכל יוהורודמ המורת

 ,םילשוריב הווחא תנוכשב ונתאמ לש 20-ה תונשב הנבנש תומוקה יתש ןב תיבה

 האל הטניו לאומש גוזה ינב לש םתמורתמ הנבנ ,הדות -דומלתו הינסכאכ שמישו

 תיבה םוליצ .ללוכה רצחב אצמנה ןבא-חול לע הלבט תנייצמש יפכ ,יוהורודמ זיירגנוי
 .ונימיב השענ

 םילשוריב הווחא תנוכשב ללוכה ןיינב

 : הוחא תניכשנ הינמור ללוכ יהב

 ,וית םילשוריב שדוקה רחב 'ה ינפל יהי םלוע ןורכזל (:

 הרוה רוסלהו םיחרוא תסנכה םיתבה ינש יכ הדעל היהת תאוה ןכאה

 רוד ןורכזל שרוקב ושירקהו וברנ האל להואו לאומש תיב םשב ארקנה

 'צה והגוזו ,עינעטור יוהארארם ויירגניי הגוי ר*ב לאוטש ר"רוהמכ בירנה

 ירע ןורכזל םהסשנ יודועל כיס ןסלק 'ר תב האל אטנעי תרס הבירנהו

 .היבצנת ר*כרת תנש ולסכ שריחל א"כ םויב 'זגר בידנה ע"בלנ רע

 ילהנסו .ה*בצנה | ה תנש | שרוחל םויב 'זנה הבידנה ע*בלנ

 "לינה םיבידנה לש ןיטייצרא'ה רוסשל :יבייוחס הרות רוסלתהו ייחריא תוסנכה

 םירעש האמ תנוכש לוט טשרקוב ללוכ רצחב ןבא-חול

 יוהורודמ גוזה ינב לש םתמורת תא תנייצמה ,ןבאה-חול לע תבותכה
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 ןורקנבל .ר ןושמש

 "םידוד תבהא" רפסל "המכסה"
 םינש 206 ינפל ,יוהורודב הנתינ
 - יתאצמש ךמסמב אוצמל רשפא ךכל החכוה .יוהורודב םידוהי ויח הנש 206 ינפל

 .1792 תנש - "בל ירשי" תנשב ,ץיברוה שובייל הדוהי הירא ברה ןתנש "המכסה"
 :בותכ יתאצמ ,'ב ךרכ ,"היצילג ימכחל הידפולקיצנא"ב
 ינש" רפסה לעב] ה"לשה דכנ היהש ,םולש 'ר ויבאל ,זזראבזב דלונ בייל הדוהי ברה

 .שטירזממ דיגמה לש וידימלת ילודגמ ,דיסחה הדוהי יבר לש דכנו ,ןב רחא ןב ,["תירבה תוחול
 םע הכלהב םצעתהל-הרובחה ינב וחלש ותואו הרותב ןואג .ארקנ המש לעו ,קסישטולוו לש הבר
 לש "לארשי תנוגע" רפסב ,הנוגע רתיהב ב"סקתמ ותבושת .בונטסמ תוילגרמ רדנס רדנסכלא 'ר
 ףוסב ."םידוד תבהא" רפס לע יוהורודמ םיכסה ב"נקתב .דסח ברו ועבטב וונע .ץינזוקמ דיגמה
 תרהט" רפס לע ו"סקתב םיכסהו ,יסאיב בר המ-ןמז היה ותעיסנ ךרדבו ,ץראל הלע וימי
 .ו"עקת ןסינ ז"כ םויב ותריטפ דע תפצב רג ."שדוקה

 רפסל "המכסה" ןתנ ,בייל הדוהי ברה םתח ךכ ,קסישטולוומ ןואגהש זאמ ורבע הגש 1
 | .1803 - "ןימינב תא" תנשב ספדנש דעו ,"םידוד תבהא"

 ק"פל "בל ירשי" תושגדומה םילמה ירחא עיפומ יוהורוד םשהש ,ןייצא םיארוקה תוחונל
 .[םוליצב האר] .אייהארד (שדוק תליהק) ק"ק הפ (ןטק טרפ)

 םסריפמה לודגה ןואגה ברח תש,
 ק"קר רבא תהיה * יענ
 / סי ק"קו קסלמילאוו

 ' ןורכזל 15 תווסכ | * | תורול ירולכ
 סהק5 תרפפתלו סס5-  תרמסממו
 : טע3 סופלכ וירבל ץוס3 ויכ5 תלומ
  וארמ לתלכ סכס) | תרפופו רב

 5רכ2 סלי קקפירנפ- לךימ =
 ולכרס סוכ- םודָכ ,ץיס"
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 ןב) המלט יבר ןב ץיבונושטמ םייח יבו .

 .("תבש תפסות" לעב שילזיימ לאפר יבר
 .ח"עקת ולסכ ז"כ רטפנ .כ"קת תנשב דלונ

 .בושטולזמ לכימ לאיחי יבר ידימלת ילודגמ

 ט"מקת תנשמו ,שטפירק ,אביזוקב בו
 ןהכל רבע ז"סקת תנשב .ץיבונרשטב ןהיכ

 ףוסב .בונישיקו בילהאמל הנממו ,ןאשוטובב
 .תפצב בשייתהו לארשי ץראל הלע ג"עקת תנש
 ורודס" :תודיסחה לש דוסיה ירפטמ - וירפס

 ,"םייח םימ ראב" ,"הלפתה רעש" ,"תבש לש

 ."םייחה ץרא"

 םייח יבר ןב בילהאממ ףסוי בקעי יבו
 יבר ןתח .ו"כרת בא ז"ט רטפנ .(1) ץיבונרשטמ
 םירפא םיית השמ יבר לש ונב סילאקמ קחצי

 ותונבר ריע בילהאמ לש הבר .בוקלידסמ

 .ויבא לש הנורחאה

 םייח יבו ןתח ןאשוטובמ ןוהא יבו
 תונברב וימח םוקמ אלממ .(ו) ץיבונרשטמ

 .ןאשוטוב

 יוהרודמ גילז ןרהא יבר

 וב

 .5ג

 .4ה

 יבר ןתח ןאשוטוב ד"בא קיזייא קחצי יבו
 .(ו) ץיבונרשטמ םייח

 יבר ןב יוהוודט רויט לכיט לאיחי יבו
 .ירשת ג"כ רטפנ .(2) בילהאממ ףסוי בקעי
 ר"ומדאו בר .ה'צ'צובמ באז רזעילא יבר ןתח

 .יוהרודב

 סחנפ בקי יבר ןב יוהרודמ גילז ןרהא יבר
 רדא ת"רע רטפנ .() לכימ לאיחי יבר ןב
 היה .ולרהמ ןיידה םירפא יבר ןתח .ג"צרת

 ויתפומ ירופס .ובל בוטבו ותמכחב םסרופמ

 .הינמור לכב םיצופנ ויה

 יבר ןתח טסרקובמ ץיבופול קחצי השמ יבר
 .ה"משת ןסינ 'ז רטפנ'.() יוהרודמ גילז ןרהא
 םסרופמ .טסרקובב ר"ומדא ג"ישת תנשמ
 ןהיכ י"אל הלעשמ .ולש "םיחרוא תסנכה"ב
 .ביבא לתבו ןיקצומ תירקב ר"ומדאכ

 טסרקובמ ץיבופול קחצי השמ יבר

 תונויצו תודהי
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 ברה לש "םייח םימ ראב" רפסה רעש

 ציבונרשטמ םייח יבר שודקה

 (יספלא ןקחצי תאמ ,"רודל רודמ תודיסחה" הידפולקיצנאה ךותמ)
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 דוד המלש

 שומימו ןונכת - הביבסהו יוהורוד ישודק רעי

 ידי-לע םג יוטיב הנורחאל הלביק יוהורוד זוחמ תוליהק לש ונלש תירוטסיהה החצנהה
 .םילשורי ירהב ,הביבסהו יוהורוד ישודק רכזל רעיה טקייורפ

 לש רואל האצוההו הפיחב ןימלעה-תיבב הטרדנאה תמקה רחאל ,החצנה לש ישילש בלש והז
 .זוחמהו יוהורוד תוליהק לע םיילטנמונומה םיכרכה תעברא

 .םילשורי ירהב רעיה תעיטנ לש :- ישילשה טקייורפה שומימל םישגינ ונא וישכע

 ישודק רעי ערתשי ובש רתאב 26.9.1997-ב רויס וכרע הביבסהו יוהורוד יאצוימ םירבח 0

 הביבסהו יוהורוד

 23.12.1997-ב תיגיגחה הבישיב ,דוד המלש םע ,ביבא-לת ל"קקה להנמ ,ינדרי לאגי רמ
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 (.לימ) ףולא-תת ,ץיבורזיל והיעשי (סומידב) בצינ םירבחה תא ללוכ טקייורפה לש יוגיהה תווצ
 תא איבהל תובר ולמעו וחרט הלא םירבח .רנייו יבצ ,לג הירא (.לימ) ףולא-תת ,ינש םהרבא
 .תואנ שומימ ידיל טקייורפה

! , ₪ * 

/ / / 0 / 
 ו | ויו

 איש

 ו ל הביבסהו יוהורוד ישודק רעי לש דוסיה תליגמ - ( ( . , , 'ל , לי
 = -- ב תיגיגחה הבישיב םיפתתשמה תומיתח הילעו
 2 0 / 4 ל .ביבא-לתב ל"קקה ידרשמב 23.12.1996-ב
 לוו וא - ,דוד המלש :דוסיה תליגמ לע םימותחה

 .[וצ ו | ו ו + יב

 -% ל הרופיצ ,רנייו יבצ ,לג הירא ,ץיבורזיל והיעשי
 5% 0 7 008 0₪4- | ,ץרב םייח ,לורטס הסיומ ,ןלב השמ ,רדיינש 0% ן 070 ה | - -

 7 08 ה 0 ה-8 ,ץיבומרבא ןרהא ,לטספלוו םירמ ,ילוגס לחר
 ָ 8 \ לש 45 ל !9 - ר"ד ,ץרווש באז ,ילמרכ הירא ,ינש םהרבא
 .ל ורנטוב .ד ,ןלב םירמ ,ןומולס טקידנב

 םהרבא ,(ןמלדיא) ןרהא-ןב הנשוש ,לאיחי
 - ,ונאינזול ןאילטס ,דוד-ןב הירא ,לרפ יפלוד

 : /" ץיבומרבא ףלודא

 5 ו 7 9

 סא[ % הדוטה
 ידוסי חליוט

 םילנררי ירצוכ לארלנל מיל [רק רעי לת

 הביבסהו יוהורוד ישו'דס כל

 טורט (ואדר ,י)ויס ,יוכתימ .הערה ,י!אכראר

 ווזו% 1וצח ובס 1"

 ₪ ווצ וצו ה וולו לארטו  וריו

 ול < לארשיל תמיק ןרז

 ל"קקה ידרשמ תיזחב ,23.12.96-ב הבישיה יפתתשמ
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 :לאמשל ןימימ .עטניהל דיתעה רעיה רתאב

 ,ץרווש באז ,ינש םהרבא ,ןמרסו יסוי ן"סר ,ברה
 ,לארשיב הינמור ילוע תודחאתה ר"וי ןגס

 בשוי) ל"ז ןלב בקעי

 שש

 רעיה טקייורפ תא ריבסמ ןהכ לאיחי טקטיכראה
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 ,ונירבחמ תומורת תגשהב ץרמב ךישמהל ונילעו הלחתה קר וז ךא ,ומרתנ רבכ םיצע יפלא

 רעיו טקייורפה םלשוי (1999-1998) ט"נשת-ח"נשת תובורקה םייתנשב יכ הנומאו הווקת ךותמ

 ינושארו ידוחיי החצנה רתא הז היהי .םילשורי ירהב שרוש הכיו עטניי הביבסהו יוהורוד ישודק
 .הינמור ידוהי תוליהקמ הליהק לש

 .וניתובקעב וכלי הינמור יאצוימ תורחא תוליהק ינבמ םיבר יכ יתווקת
 תכאלמב םיקסועה לכ וכרוביו רעיה תעיטנל המדקש תוליעפל עונצ יוטיב הזב םינתונ ונא

 .לארשי תמדאב םישרוש תקמעהו תינויצ חור ךותמ ,וז שדוק

 רדהנ תווצ
 (בתכמ)

 דובכל

 דנייו יבצ ,לג הירא ,ינש םהרבא ,ץיבורזיל והיעשי

 !םירקי םידידי

 תא ולבקי בא-יתב םימלא תשולשל בורקו ךרדל עובשה אצוי .ל.ק.ק לש ןולעה ,ךוס-ךוס

 .םילשורי ירהב הביבסהו יוהורזד רעי תרושב

 ברימהו בטימה ןמ הב םתעקשה םתאו היתוריפ תא רבכ תנתונ תצמואמהו הרוסמה םכתדובע

 .םכבוקבש ישפנהו ינחורה

 ןוזח התיהש רעיה תינכות ,םכתוריסמו םכתוירחא ,םכתדמתה ,םכתוכזב קרו ,רדהנ תווצ םתא

 .שממ לש רבדל תכפהנ - ןויערו

 הארנ םישדוח רפסמ ךות יכ הווקת םע הלענ תינויצ המישמ לעופל םיאיצומ ונא םכל תודוה

 .תויבויח תואצות
 םישגפמ ןגראנו תישיאה תוליעפה תא ריבגנ ץיקה תשפוח םות םעו ונינפל ןיידע הברה הכאלמה

 .ונמצע לע ונלביקש תוחילשה תא שממנ םתועצמאבש

 .בורקב םוקי םוק - הביבסהו יוהורוד רעיו תפתושמה הדובעב וצמאתהו ולדתשה ל"קקה ישנא

 טקייורפה תמלשה תא תוארל דחיב הכזנו ןתי ימו וז הנושח הכאלמב םיקסועל חכ-רשיי

 .דתויו רתוי ותוא חפטל - ךכ-רחאו ,דבוכמה

 .םכל ןח-ןח !םירדהנ םתא
 ,םכלש

 דוד המלש
 הביבסהו יוהורוד יאצוי ןוגרא ר"וי
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 ןורקנבל לאפר ןושמש

 זוחמה תורייעו יוהורוד ידוהי לע םיטוקיל

 החתפנ ,טאגרה תולילגל "הדובעו הרות" תעונת זכרמ תמקה סע .יוהורוד זוחמב יחרזמה תעונת
 וליגש ,םירבח לש הצובק הנגראתה ןליאכימב .םישדח םיפינס לש המקהו ןוגראל הפיקמ הלועפ
 רמרק דוד ,דנז הנח ,דנז יזיא ,רצייווש הסדה ,תילגרמ דור ויה םהיניב ,רוביצה ברקב הבר תוליעפ
 ,רטכש דוד ברה ימוקמה ברה דמע ושארבו יחרזמה ףינס לעפ יוהווודב .ןמדנביל םחנמו הרפשו
 תיתעונת תוליעפ .םכח רטכש קחצי ףינסה תא זכיר ןאבאראדב .ויתונבו וינב וידילו דורב ברה ןכו
 .זוחמה תורייעו םירעה ראש לכב םג התיה

 ("רבדמב ןח אצמ" ,ןונבל לארשי)

 תירבעה תוברתה יכרעו תירבעה ןושלה תצפהל תולועפה רקיע .טאגרב תירבעה ןושלה תצפה

 םידעווה ידי-לע הנושארה םלועה תמחלמ רחאל המקוהש ,"תוברת" תורדתסהה ידי-לע התשענ
 .טאגרב תינויצה תורדתסהה לש םיימוקמה

 העפשה תחת הנותנ היסולכואה תיברמ התיה הניבוקובו הבודלומ לובג לעש ןליאכימ הרייעב
 בקעיו ןילדי םירומה ודמיל ובש "ינרדומ" רפס-תיב דסונ תאז תורמל ."לארשי תדוגא" לש תורמו
 יפיקת דגנ םתדימעבו םתדובעב ורזענ םירומה .היחו תפטוש תילארשיצרא תירבעב ,דרגוב
 .טרופפר םולש ,רפסה-תיב לש ודסיימ ידי-לע ,הרייעה

 ("תדלומבו התולג ץראב הינמור תודהי" ,ךרוע - אגרש לאימע)

 ולפנ םהמ םיטעמ אל .ינמורה אבצב םילייחכ ותריש םיבר םידוהי .ינמורה אבצב םידוהי םילייח

 ןוילעה דוקיפה .תיזחב םידקפמה דצמ תועיגפלו תופידרל םינותנ ויה םידוהיה םילייחה .ברקב
 דחוימב ,תורומח תוימשיטנא תויוצרפתהב הוול ימואלה רבשמה .םידגוב לאכ םהילא סחייתה

 וכרע ,גוסנה ינמורה אבצב ועגפ םידוהיהש הנאותב .היברסבמ הינמור אבצ תגיסנ עקר לע
 םידוהי תורשע וחצרנ הבש וז התיה ןהיניב הרומחהשכ ,םידוהיב תוערפ םינמורה םילייחה
 .יוהורוד הרייעב

 ("הידוהיו הינמור" ,ןומתנ םירפא)

 "האושה תפוקת רקחל םיפד" ףסאמב .[הקיצי תיב] "הירוטנרוט"ב יוהורודמ םידוהי םילעופ
 לעב ,(וארגרוי) ןורושי אגרש םסרפ ,תואטיגה ימחול תיבו הפיח תטיסרבינוא תאצוהב ,(ה ףסאמ)
 לעפמ - הירוטגרוטה" םשב רמאמ ,הפיח תטיסרבינואב לארשי םע לש הירוטסיהב .א.מ ראות
 יוהורודמ םילעופה רפסמ" יכ ןייצמ בתוכה .(231 'מע) "בליגומ וטיגב ידוהי יתיישעת
 .לעפמב םילעופה ללכמ 2.5% היה הירוטנרוטב

 לע בתכנש ,"עעורתהל םיער שיא ,הינמורמ רואמ השמ" ןורפסב .בוט-םש -לעבה לש וקולח
 ,"ןמטוג יבצ ברה ףסוי בקעי" תסנכה-תיב בר ,ןמטוג םירפא ברה איבמ ,ורכזל וירכמו וירבח ידי
 ,םייחל לדבית ,יוהורוד תדילי ,הכרב תרמ ,ותשא :תסנכה-תיב תכונח תעב חונמה הליג רשא תא
 ,המע התיהש ט"שעבה לש קולחה ןמ הסיפ ."םייח םימ ראב" לעבו ט"שעבה יאצאצמ איה
 .(148 'מע) הירטסינסנרטב הל ובראש תונכסמ התחפשמ תא הליצה
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 שוריגל יוהורוד ידוהי לע לרוגה ץרחנ

 לש תיווזה ןמ היברסבו הניבוקוב ,יוהורוד ידוהי לש שוריגה תא ראתמ ןרפש רדנסכלא ברה

 שוריגה תריזג וקסנוטנא לשרמה רזג 1941 ויתסב :הינמור ידוהיל ישארה ברכ ,תישיאה ותוברועמ
 וקסנוטנא לשרמל יתינפ ,םייפנכ הל התשע העומשהשכ .הניבוקובו יוהורוד זוחמ ידוהי לע
 וטפשמ .קירל יתנגחתה םלוא ,םפכב לווע אל לע ,תונועמה תושפנה תא שרגל אלש וב יתרצפהו
 !ץרחנ

 .םינפה רטסינימב יולת רבדה :תחאב איה לבא ,הלעב בל תא ךכרל ותשא תא שקבל יתזפחנ

 ןיינעל הבר תורע הליג אל אוה .תיסכודותרואה היסנכה שאר ,םדוקינ ,ןקזה ךראירטפה לא יתינפ
 תדימ תא ררועל ול השק יכו וקסנוטנא יפלכ אוה םינוא-הפר יכ ,וירבדמ יתוניבה .רעובה
 .ץירעה לצא םימחרה

 ,"תדלומבו - םתולג ץראב הינמור תודהי לע" רפסה ךותמ)
 (הינמור ילוע תודחאתה תאצוה ,אגרש לאימע תכירעב תוסמו םירמאמ ןמוק

 ןדורה תשא ,וקסנוטנא הירמ לש הליחבמה התומד

 רשאכש ,ןייצל יד ,ינמורה ןדורה תשא ,וקסנוטנא הירמ לש הליחבמה תומדה תא טטרשל ידכ
 בוטרהו רקה ויתסב םהיתובשומ םוקממ ורקענ היברסבמו הניבוקובמ ,יוהורוד זוחממ םידוהיה
 הירמב הערתהו הארתה לש ןושל לכב יתירתה ,הירטסינסנרטל ולגוהו םרפסמל 1941 תנש לש
 תא ליעפתשו םייארפה םישוריגה בוכיע ןעמל רהמ שיח לעפתש הנממ יתשקיבו וקסנוטנא
 לכ לבא ,ןדבואה תא עונמל ידכ (!ןבאה בל) וביל תא ךכרל ידכ הלעב לע םיישנה היתושגר
 תעד-תולקב [הביגה איה] ...אוושל ויהו והותב ולע יתוארתה לכ .קירל ויהו וליעוה אל יתורצפה
 "...הלחלחה םע ,הלהבה םע ,ןוסאה םע הז-אוהכ תבשחתמ הנָנאש ימכ ,שאר-תולקבו

 ,האושה רקחל הרדתקה תרגסמב ןרפש רדנסכלא ר"ד ברה אשנש םירבד ךותמ)
 (ןונבל .י תאמ ,"רבדמב ןח אצמ" רפסב ומסרופש יפכ

 וי'ז-וגרט זוכירה הנחמ

 ואלכנ םהב ,האושה תפוקתב הירטסינסנרטבו "הנשיה הינמור"ב ומקוה זוכיר-תונחמ םירשעכ

 םיטילפו 1941 ינוי ףוסב הבודלומ תורייעמו םירפכה ןמ ושרוגש 60-18 ינב םירבג ,םידוהי יפלא
 | .היקבולסו הירגנוה ,ןילופמ וטלמנש םידוהי

 ,טאפלק ,ו'גרו'ג ,ןירבס ונרוט ,הקשאלו-הלדיו ,לוקארק ,ויז-וגרטב ומקוה זוכירה תונחמ

 .דועו הניבילס ,ובולוסורג ,הרו'צפ ,הקראיגפו :הירטסינסנרטבו ,הצימולאי-שארלק

 םייטילופ םיריסאל זוכיר תונחמ םיקהל 1941 ראורבפב 12-ב הרוה וקסנוטנא ןוי לרנג ןדורה
 תונוטלשה .תושק היפכ-תודובעב םדיבעהלו ןיע םהילע חוקפל ,םדדובל ידכ וי'ז-וגרטב

 ,וקסנוטנא לש וצ יפל ,1941 ינויב 21-ב ,םירחא תונחמבו הז הנחמב זכרל וננכת םיינמורה

 רחאל סלוא .הבודלומ תורייעבו םירפכב וררוגתהש ,םידליו םישנ ,םירבג ,םידוהי יפלא תורשע
 ןגס ,וקספופ ןא'ז לרנגה לצא ןויארל לבקתנ תוליהקה ידוגיא לש היצרדפה שאר ,ןמרדליפ ר"דש
 ,םישנ וליאו ,הז הנחמב םייתניב ואלכיי 60 דעו 18 ינב םירבג קרש רשה םיכסה ,םינפה רש
 םינבר 14 ויה םישרוגמה ןיב .וי'ז-וגרטב ואלכנ םירבג 7000-כ .זוחמה ירעל ורבעוי םינקזו םידלי
 | .תוליהק ישארו

 ןתמ תועצמאב קר םש דורשל ולכי .דואמ םישק ויה הז הנחמב םיריסאה לש םייחה יאנת
 םיאנתב ונכוהש תוחוראה .שדוחל ייל 10,000-כ ,ותקזחא תרומת םלשל בייוח ריסא לכ .דחוש
 רסאנ ףרוחה ימיב .םיבשע םג לוכאל םיריסאה וצלאנ בערה ללגבו םוצמצב ונתינ םיינייגיה אל

 םוי-םוי ואצוה ,םיכנו םילבגומ ,םילוח ללוכ ,הנחמב םיריסאה לכ .םירונת קיסהל םהילע
 קמעב םיצע תתירכו םינבא תובצחמב ,תבכר יספ תחנהו םישיבכ תלילסב תושק םייפכ-תודובעל
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 לע תוקלמ 25 וקלוה ,םהילע ולטוהש תוסכמה תא ומילשה אלש הלא .יטשבמוב רעיבו וי'ז
 ,השקה בצמה תאפמ .זעה רוקב ,םיצעל תועש םישולש דע םירשע ורשקנו םימורעה םהיתופוג
 ינויצה סרגנוקב ריצ היהש ,קיתו ינויצ ,יסאימ ןוזנשריה בקעי םהיניב ,ודבאתה םידחא םיריסא
 .לזאבב ןושארה

 םיפח םיריסא םייפלא וררחוש ,םינפה דרשמ לש יללכה ריכזמה ,יוצורטפ לנולוקה תדוקפב
 ינפמ ,םהיתוחפשמ תא םש ואצמ אל ,יוהורודל ורזחש ,םיררחושמה .1941 טסוגוא ףוסב ,עשפמ
 םשש ינפמ ,יחד לא יחדמ ולפנו ןמע דחאתהל ושקיב םירזוחה .הירטסינסנרטל ושרוג םייתניבש
 .תונוש תופיגממו תולחממ ,בערמ ,רוקמ םיבר ועווג

 .1944 טסוגואב 23-ב ,הינמור תעינכ דע םייקתה וי'ז-וגרט הנחמה

 ,"האושב הינמורב זוכיר תונחמ" ,רלג בקעי ר"ד לש רמאמ ךותמ)
 (29.12.1995 ,"הפוצה" ןותיעב

 || 46 !ם(קזםג|| | .
 - ד )\ - .

 % ג כ ₪ צ ₪=]

> 
% 

 הוא ד
 וש

 ב
 ,5 % | ו 2 0

5 

 5 יל 0 ו
 1 סטחו ןח( קזחע- סח לאט 1
 סו ןח 6 ו 6: קוו | ו , (1 ל0|: 0 2

 ₪4 וו גה למ 0 דש ה" ,
 2 ו + , .' ְּ . . 7 קה ְ 4 ד 6% ְ . /% --- /
- + 1 5 

 1944 טסוגואב 25-מ ,וי'ז-וגרט זוכירה הנחממ רורחש תדועת

 הירטסינסנרטל שוריגה

 חטשל יוהורוד זוחמו הניבוקוב ידוהי לש םשוריג לע העידיה האב א"שת תוכוס גח-ורסיאב
 תא שוטנל םידוהיה וחרכוה תועש 24 ךות .רטסיינדה רהנל רבעמש ,רלטיה אבצ לש שוביכה
 ורבעוהו אשמה תובכר ךות לא םהינומהב וסחדנ ףטו םישנ ,םישנא ,רענו ןקז .םשוכר לכו םהיתב
 ברה ראית הגירהה איגל םישרוגמה לש םאוב דע םירוסיה ךרד תא .הברחה הירטסינסנרטל
 :הירטסינסנרטל שרוגו ץינ'זיוול הכומסה ,ץיבוקשו ריעה בר רותב ןהיכש ,רקידמרברד

 המכ ונמע ויה .בערמ ועווג םישנא .ןואכידו שואי ונל ומרגנ ונלש הנושארה הנחתב רבכ ..."
 תוליעפל ונגראתה םלוכ .ןליאכיממ סולירמ ברהו ,יוהורודמ ברה ,הלאינבמ ץיבורוה ברה :םינבר

 ,הרו'צפ הרייעל םישרוגמה ןמ םיבר ריבעהל הדוקפה העיגה תונגראתהה:תלועפ ידכ ךות .הרזע
 ."תילאטוט הילכ תנכס היה שדחה שוריגה לש ושוריפו

 תונפל םידוהיה לכ ווטצנ 1941 ינויב 21-ב .תירלטיהה האושה תעווז תא המעט ןליאכימ םג
 30 לגרב וכלה םה .םהיתובאו םה ויח ובש םוקמה תא ושטנ דימו ,העש יצח ךות ,הרייעה תא
 ורבעוה רבמבונב 21 דע 8 םימיב .יוהורודל - רתוי דוע הכורא ךרד - םשמו ה'צ'צובל דע מ"ק
 .הירטסינסנרט ,בליגומל יקאטא ךרד םימוסח תונורקב

 .הניארקוא תמדא לע תוגברק הברה וריאשה ןליאכימ ידוהי
 (ןונבל .י תאמ ,"רבדמב ןח אצמ" ךותמ)
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 הירטסינסנרטב יוהורוד ינבר

 לכ תא העיקפה תירנויגלה תימואלה הלשממה .הינמורב ולעפ תסנכ-יתב תואמ שמחמ רתוי

 םתוחב ומתחנ ,תסנכ-יתב ומרחוה יוהורודב .תסנכה-יתב םכותבו םידוהיה לש ידיינ אלד םיסכנה

 ינשו דחא תסנכ-תיב המירחה תבכרה תלהנה ."הלשממה שוכר" טלש הלתנ םהיתותלד לעו
 .םינסחמל וכפה תסנכ-יתב

 תא ודדוע וללה םינברה .זוחמה תורייעו יוהורוד ריעה ןמ הירטסינסנרטל ושרוג םיבר םינבר
 הירטסינסנרטב תונחמו תואטיג 150-ב ורזופש ,םיבערהו םילוחה ,םייוודה םישרוגמה ףלא 0
 .רתוי םיבוט םימיל הווקת םהב וחיפהו

 תוקונית ולמ ,םיניינמ ונגרא ,הליפת-ירדח ומיקהו םינברה ונכתסה ,תדה דגנ תוריזגה תורמל
 .ןישודיקו הפוחב תוגוז ואישהו

 ,"תדה תוריזגב םקבאמו הינמור ינבר" ,רלג בקעי ר"ד)
 (ה"נשת ולסכ ,"םיינחמ"

 הירטסינסנרטל יוהורוד זוחמ ידוהי שוריג

 הינמור ידוהי לע ארומ ליטה

 עורז 1941 ילוי תליחתב המדקתה ,הינשה םלועה תמחלמב היברסבל השלפש עורזל ליבקמב
 .הניבוקוב ןופצ רבעל ינמרג-ינמורה אבצה לש תרחא

 םג הז םויב וטשפ גרהה ישעמ .ןידיצ ידוהי 478 וחצרנ ילויב 3-ה לש םויה בירעה םרטב

 השולשב םתוא ורבק הרייעה יבשות .םהב וריו םידוהי 100 םילייח ופסא הצרהב .יוהורוד זוחמל
 .הרייעה לש הרוביעב םיחא-תורבק

 םירוזאמ םידוהיה תא קיחרהל תורשפאה תא וקסנוטנא תלשממ ידיב הנתנ םלועה תמחלמ

 שוריגב םינושארה אופיא ויה טריסהו טורפה תורהנ ןיב ורגש םידוהיה ,ןכאו .םייאבצ םיבשחנה
 וקזחוהו םיאיהבה םירבגה לכ ורסאנ יוהורודו ץאלאג םירעב .יתבר הינמור ידוהי לש ינומהה

 .זכורמב
 תומוקמו הצרה ,ץינ'זיו ,יקוטסור ,הלינאב ידוהי םהבו ,ץנידי וטיגב וזכור םידוהי 12,000-כ

 .םירחא
 םידוהיה םירבגה לכ תא אולכל הרוהש ,"1 .סמ וצ" וקסנוטנא לשרמה איצוה 21.6.1941-ב

 לוטיבל השקבב ןדורל הנפ ןרפש .א ר"ד ,הינמור ידוהי לש ישארה ברה .60-16 יאליג ,םיאירבה
 .הנענ אל אוה .יוהורודו הניבוקוב ידוהי לש שוריגה תוריזג

 .יוהורוד זוחמ ידוהימ 9,000-כ ,תודחא תועש לש הארתה רחאל ,עתפל ושרוג 1941 רבמבונב

 ידוהי הז שוריג .אפוג הירטסינסנרטל ורבעוה םשמו רטסיינדה תודגל דע תובכרב ועסוה םה
 המל זמרמ רתוי ,יוהורוד ידוהי לש שוריגב וב היה .הלוכ הינמור ידוהי לע המיא ליטה יוהורוד

 .הנשיה הינמור ידוהיל יופצש
 ועיגה רצק ןמז רובעכ .1941 רבוטקוא ףוסב בליגומל ועיגה םינושארה םיטרופסנרטה

 וללה םיחולשמב .םייפרוח ,םימושג ויה םימיהו .ףטו םינקז ,םישנ םהיניב ,םיפסונ םיטרופסנרט
 900 לש הצובק דורוגראשל ועיגה 1941 רבמונב .ץיבונר'צו יוהורוד ,ץואדרמ םישרוגמ ויה

 .יוהורוד זוחממ םישרוגמ
 הרזע שיגהל ,דורוגראשל םאובל םינושארה םישדוחב ונגראתה תונוש םירע יאצויש דועב

 םהל התיה אל ,לכ-ירסחו םימורע ,םיגלשהו רופכה ימיב ועיגהש ,יוהורוד יאצוי ,םהירע יאצויל
 .וטיג םושב הדימתה אל תיתליהקה תונגראתהה .הז וטיגב יהשלכ הרזעמ תונהיל תורשפא

 דח ,ןמרדליפ .י ר"ד ,דעווה שאר תארוה התיה ,הרזע חתולשל טשרקובב הרזעל דעווה לחהשמ
 םא לדבה אלל םיכרצנ ונהיי הלא םיחבטממ" .תוליהק יפל דוריפה תא דימ קיספהל :תיעמשמ

 ."בנישיק וא יוהורוד זוחמב ודלונ
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 וסנכנ תופוכת .תואטיגה ראשבש הז לע הלע גובה תודג לעש תואטיגבו זוכירה תונחמב לבסה
 םוחקל וא םוחבטו םידוהי תוצובק ולטנ םה .תורחא תוינמרג תודיחי ילייחו .ס.ס תודיחי םשל
 .םתדובע תמלשה רחאל וחצרנ םש ,הדובע-תונחמל

 ,1942 ילויב 6-ה זאמ וטיג השמיש ,גובהמ מ"ק העבראכ תנכושה ,ןי'צלוט זוחמבש הצינאילוא
 לכש ,םויא ךות הוורואב ואלכנ םה .יוהורוד זוחמו ץיבונר'צ ידוהימ 600 םשל וחלשנ ובש םויה
 .הריי הכותמ אצויה

 הלהונש ,תיאלקח הווחב וקסעוה םהמ קלח ,םיפסונ םישרוגמ םוקמל ואבוה 1943 ביבאב
 םידוהי 300 .םידוהי 250 ורונ הבש ,"היצקא" העצוב 1943 לירפאב .יוהורודמ ינמור ידי-לע
 : רחאל .הקנירמ'זל וטלמנ ,עצבתהל תדמועה תפסונ "הוצקא" לע ועדיש ,(יוהורודמ םיבר םהיניב)
 .ורונ םשו בוליארבבש קוצל ואבוה םה .םיטלמנ 270 ואצמנ םישופיח

 ידוהימ םישרוגמ 600 ,גובה רהנל ךומס ,ןי'צלוט זוחמב רפכ ,ןי'זידאלל ואבוה 1942 ץיקב
 הנחמה תא םידקופ ויה ,רהנל רבעמ ואצמנש ,םינמרגה .סורה ס"יבב ונכושש ,יוהורודו ץיבונר'צ
 .הנחמל ובש אל בורלש ,םירבגו םישנ תונוש תודובעל ולטנו

/ 

 לשב םויל םוימ לדג םימותיה רפסמ .םימותי 2,600 הירטסינסנרטב ואצמנ 1941 רבמבונב
 לש ולוהינב ףסונ םימותי-תיב בליגומב םקוה ךכ ךותב .תואטיגב םירגובמה לש ההובגה התומתה
 :וב ההשש םימותיה דחא ותוא ראתמ ךכו ההובג התיה וב התומתה ךא .יוהורודמ רלבונק .פ

 ונלביק םויב תחא .רקו לפת היה רחא םימותי-תיבמ ונילא אבוהש לכואה .םימהוזמ ונייה"
 אלו לכל םישידא ונייה .רצחב ונישע וניכרצ תא .םרג 30-כ היה הלקשמש ,הקד םחל תסורפ
 .הכלהו הלדג ונברקב התומתה .דואמ וניזר .הזמ בוטל קקותשהל רבכ ונלדח ףא .השוב לכ ונשח
 ואצוהשכ .םייחה תציחמב וראשנ תויווגהו םידלי השולש-םיינש םיתמ ויה הלילו םוי ידמ
 ."םיחא-רבק ךותל וכלשה ןה ,תופוגה

 תא ריזחהל ןמרדליפ שקיב [הלשממה שאר ןגס] וקסנוטנא יאכימל ריכזתב ,1943 ראוניב
 יפ לע קר ."ןשיה טאגרהמ קלח אוה הז זוחמש םושמ" ,הבודלומ ןופצבש יוהורודמ םישרוגמה

 זוחמ ףרוצ 1938 תנשבש רחאמ ,הירטסינסנרטל הניבוקוב ידוהי םע םשמ םידוהיה ולבוה תועט
 .הניבוקובל תילהנימ הניחבמ הז

 6,430 ,1943-ב םייחב ורתונ םהמ ,םידוהי 10,386 ,1941 יהלשב ושרוג יוהורוד זוחממ
 .דבלב

 ןיינעב 1943 רבמטפסב תונוטלשל ותונפב ,"םידוהיה זכרמ" לש יללכה וריכזמ ,דלוגניג .נ
 :תועטב ושרוג יוהורוד ידוהיש חיכוה ,םתרזחה

 תחילש רחאל םלוא .יוהורוד זוחממו ריעה ןמ םידוהיה תיילגה הלחה 1941 ויתסב ..."

 תונחמב תע התוא ואצמנש ,הז זוחממ םירבג 1000 ,ןכ-ומכ .הילגהה הקספוה םידחא םיחולשמ
 םהיתוחפשמ וליאו הנידמב התע םיאצמנ וללה .הירטסינסנרטל ושרוג םהידליו םהישנ ,הדובע
 וא ,1916-18-19 תומחלמב םימחול ויה הז זוחמ ישרוגממ םיברש ןייצל ילע .הירטסינסנרטב
 ."םימחולה ןיב ויה םהירוהש

 וטיהו םיינמורה תונוטלשה וככרתנ ,קפואב הארנש ,הינמרג תסובתל יוכיסה םע ,הארנה לככ
 .םידוהיה תויעבל ןזוא

 בצמ תא קודבל הירמרדנ'זה דוקיפל תידרשמניבה הדעווה התנפ 1943 רבמבונב ,םנמאו
 ידוהי תרזחהב לופיטה .הינמורב םירחא תוזוחמו (יוהורוד זוחמ .איצוהל) הבודלומב םידוהיה
 ,םישרוגמה לש תיללכה הרזחה םע קר הירטסינסנרטמ ורזח םקלחו םיבר םישדוח ךשמנ יוהורוד
 ישרוגמ םללכבו ,םישרוגמה לכ תרזחהב וקסנוטנא תלשממ הנד רבמבונ עצמאב .1944 סראמב
 | .יוהורוד זוחמ



 1 יוהורוד

 ה...
 ננו

 - שגוהש חוויד יפ-לע ,שיא 5,500 היה הירטסינסנרטב והשש יוהורוד זוחממ םישרוגמה ןדמוא
 .הירמרדנ'זה חקפמ י"ע ,1942 רבמבונ שדוחב

 םיימוקמה תונוטלשהש דבלב וז אל ,ומצע לשרמה הוויצ יוהורוד ידוהי תרזחה לעש ףא

 וברס יטאהירט הנחמב .ולכיש לככ ודיבכה אלא ,הרזחהה ןוגרא לע ולקה אל הירטסינסנרטב
 .תורשע המכ ונמש ,יוהורוד ישנא תא ררחשל םיימוקמה םידקפמה

 שיא 1,530 ובו 1943 רבמצד שדוחב אצי הירטסינסנרטמ םירזוחה לש ןושארה חולשמה
 28-ה דע .יוהורודמ םתויה לע תופסונ תוחכוה םעבותב ,םירזוחל וקיצה םימרדנ'זה .יוהורודמ

 הצובק ןכו ,יקאטא-בליגומ ךרד יוהורודמ םישרוגמ לש תופסונ תוצובק עברא ורבעוה רבמצדב
 וקל ,םתרזחה תרושב תא םעמושבש ,יוהורודמ םישרוגמ ויה .לופסריט ךרד שיא 45 לש
 .םוקמב ותמו בל-ףקתהב

 תועצמאב ,םיפסכ לש תפסונ הטיחסל יוהורוד ידוהי לש םתרזחה תא לצנל וסינ תונוטלשה
 ."םירזוחב לופיטה ןומימל" ,ףסונ יוסיממ סונמ ןיאש "הרזעה דעוו"ל עידוהש ,דלוגניג ר"ד

 ישנא לע ונאצוה התע דעש ,ךכל דלוגניג ך"ד לש וביל תמושת יתבסה" :ןמרדליפ ר"ד תבוגת
 ."רבד םרת אל זכרמה וליאו ,ייל 160,000-מ רתוי יוהורוד

 הגהנהה תא הקזיחו םש םירתונה תא הדדוע הירטסינסנרטמ יוהורוד זוחמ ישרוגמ תרזחה
 ימותי ץוליח ,ןכאו .םימותיה תרזחה העבת איה ,הלא לש םאוב םע דימש ,ךכ ידכ דע תידוהיה

 .הינמור תודהי התשעש רתויב םיראופמה הישעממ היה הירטסינסנרט

 ,ןחש רודגיבא ר"ד תאמ ,"טהולה רופכה" ךותמ)
 (תואטיגה ימחול תיב תאצוה

 הירטסינסנרטב יוהורוד זוחמ ידוהי לש לבסהו שוריגה

 קלח הוויהו (הנשיה הינמור תכלממ) 49291-ל ךייתשה הבודלומ ןופצבש יוהורוד לבח

 וללכנ ןכ-יפ-לע-ףא .תיאמצע הנידמכ הינמור לש המויק תישארמ הבודלומ לש ילרגטניא

 ויפ לע רשאו 1938-ב אצוהש ילהנימ וצ בקע ,הירטסינסנרטל שוריגה תדוקפב םידוהיה ויבשות

 .הניבוקובל תילהנימ הניחבמ הז לבח ףרוצ

 ריעב 6,000-כ םהמ ,םידוהי 15,000-כ םלועה תומחלמ יתש ןיב וררוגתה יוהורוד לבחב

 .הביבסבש םירפכבו תורייעב םרתיו המצע

 ,תוריזגו תויולכנתה ורסח אל יכ ףא ,םיניקת ללכ-ךרדב ויה םידוהי-אלה םינכשה םע םיסחיה

 ."תומרחה"ו דוש ,לזג תורטמל רקיעב

 הינמורב ימשיטנאה ןימיה לש וחוכ תורבגתה םע הערל תרכינ הדימב הנתשה הז בצמ

 הצלאנ הינמורש רחאל םידוהיל הביאה הרימחה דחוימב .תיצאנה הינמרגל וז לש התוברקתהו

 מ"הירב ידהואכ ומשאוהו ודשחנ םידוהיה .הניבוקובו היברסב ילבח תא תוצעומה -תירבלרוסמל

 ."הינמורל םינמאנ יתלב םיטנמלא" םתויהו

 ידוהי ושרוג ,תיתלשממ הדוקפ יפ-לע ,1941 ץיקב .אובל הרחא אל םידוהיל תולכנתהה

 הדובע-הנחמל ושרוג 60 דע 16 ליגמ םירבגה ןמ קלח .יוהורוד ריעב וזכורו םהיתבמ לבחה

 .תונוטיסב םרחוה ידוהי שוכרו הלכלכה לש "היצזינמור"ה ךילהת ףסונ ךכל .ויז-וגרטב

 "הנשיה הינמור"ל ךייש היה הז זוחמ ירהש ,ושרוגי אל יכ םביל רתסב וויק יוהורוד זוחמ ידוהי

 ,םיבסונ תועובש רפסמ םמוקמב וראשנ םה יכ הדבועה חכונ קזחתנ הז הווקת ביבש .אנד תמדקמ

 .הירטסינסנרטל םכרדב ויה רבכ הניבוקובמ םהיחאש העש

 ץורפ ינפל םוי .ןכל םדוק בר ןמז דוע ושרוג םהיתבמ ירה ,ץראה ןמ ןיידע ושרוג אל יכ ףא

 וחלשנו יוהורודמ 300 דועו ןוואסב 60-16 יאליג םירבגה לכ ורסאנ תוצעומה-תיכב דגנ המחלמה

 תורייעה לכמ ףטו םישנ ,םילוח ,םינקז - םירחאה לכ .הבויארקו וי'ז-וגרטב הדובע תונחמל

 הליהקה תודסומו החפשמ יבורק לע הסמעמל ולפנו םהיתבמ ושרוג טריסל טורפה ןיבש

 .יוהורודב

 יוניפל תויציטפ שיגהל םינוש תודסומו םיחרזא ודדוע ריעה ישאר .דואמ הלדג ריעב תופיפצה

 ןמ הז ןיא .רוביצה תואירבל הנכס הווהמו םיריחמ תיילעל תמרוג תופיפצה יכ הנעטב ,םידוהיה

 109 ,ומצע ריעה שארמ האצי הירטסינסנרטל יוהורוד ידוהי שוריגל המזויה יכ ,ןכ לע ,ענמנה



 תונויצו תודהי לש תורוד 2

 .וקסטולק לרנגה ,הניבוקוב זוחמ לשומ לע ץחל ליעפהש ,850ט

 הדוקפה ול הרסמנ םשו היריעה לא רלסקא ר"דה ,הליהקה שאר ןמזוה 1941 רבמבונב 5-ב

 ןמ שוריגה לחה םיימוי רובעכ .תונוטלשל םיטישכתו ךרע-ירבד תריסמו ףסכה ירטש תפלחהל

 8-ב ,תרחמל .ץואדר לש םיירפכה םירוזאה ןמ םידוהיהו ןאבאראד ידוהי ושרוג םינושאר .ריעה

 לא אשמ--תונורקב ושרוג שיא 7,000-מ רתוי .ןליאכימו ןוואס ידוהי לש םשוריג לחה רבמבונב

 .רטסיינדה לא ,ץובבו םשגב ,לגרב םכרד ושע םשמו ,יקאטא רבע

 לא הכרדב ,דורוגראש הרייעל רבמבונב 16-ב העיגה יוהורודמ םישרוגמ לש הלודג הרייש

 תא רוכמל ואבש ,הביבסה ןמ םירכיאה תושנ יכ דע ,שאונו דורי הכ בצמב ויה םישנאה .גובה
 וננחתה הלא םישנ ,ןכ לע רתי .ףסכ ןיא םניח לכה םישרוגמל וקליח ,ימוקמה קושב ןתלוכרמ
 .ריעב םישרוגמה תא ריאשהל םיכסיש 21מ061123תש מוקמה (לשומ) רוטרפה ינזואב תועמדב

 .ביבאל דע תאז רשאל רוטרפה תואינ ,וטיגה תגהנה דצמ תפסונ תולדתשה רחאל

 היסולכואה ןמ קלח שוריגה ןמ ליצהל ןויסנ יוהורודב םג השענ ץיבונר'צמ םידקתה יפ-לע
 תדעו המקוה .ירפ האשנו טשרקובב תידוהיה הליהקה יגיהנממ םעפה האצי המזויה .תידוהיה
 אבצ-יניצק ינשו הדובעה תכשל שאר ,הרטשמה חקפמ ,ריעה שאר ,זוחמה שאר תא הללכש ,ןוימ
 .ץיבונר'צמ וחלשנש

 םוכס היה ,השעמל עירכהש םרוגה ךא ,םהשלכ םינוירטירק יפ-לע הרואכל הלעפ וז הדעו

 ךמס לע םג לבקל היה רשפא שוריגה ןמ ינמז רוטפ .םהינימל םיכוותמ תועצמאב ,ולביקש דחושה
 וקיזחהש ,םינמור םיאפור ינש תוחפל לש הריהמה םתורשעתהל המרג וז הדבוע .הלחמ תדועת

 .םיימונורטסא םימוכס תרומת "תויאופר תודועת" וקפיס רשא ,זוחמב תוימשר תורשמב

 אצי רבמבונב 12-ב .שוריגל ודעונ ראשה לכ .דבלב שיא 450-ל םירוטפ הקינעה הדעווה
 תישילש הצובק .ףסונ חולשמ אצי תרחמלו יוהורוד ריעה יבשות םידוהי לש ןושארה טרופסנרטה
 לש הלתמאב ,תבכרה תנחתמ ורזחוה הישנא לבא ,רבמבוגב 14-ב ךרדל תאצל הרומא התיה

 הלשממה שאר ןגס ,וקסנוטנא יאכימ .טשרקובמ הדוקפ יפ לע ,השעמל ךא ,תונורקב רוסחמ
 ,וקספ םנמא םה םוי ותוא .םישוריגה תא קיספהל ,ןמרדליפ לש תובר תויולדתשה רחאל ,הרוה
 .ץיבונר'צב םג ,ינמז ןפואב

 יוהורוד ידוהי םג וניבה ,1942 ינויב 7-ב ,ץיבונר'צמ םישוריגה שודיח לע תועידיה תובקעב

 םינכש לצא רותסמ ואצמ םיבר .רתתסהלו קמחתהל םיכרד ושפיחו םהל יופצה תא ,ריעב ורתונש
 הדובע תונחמב והשש םירבג םבור ,שיא 450-כ וצבוק דוצמב .םירחא תומוקמבו םידוהי-אל

 םימי השיש רובעכו 1942 ינויב 14-ב ריעה ןמ וחלוש םה .הירטסינסנרטל ושרוג םהיתוחפשמו

 יוליג ךות ?41 רבמבונב םהמ ודרפנש ,םהידליו םהישנ תא םש ואצמ םיבר .בליגומל ועיגה

 ךישמהל ווטצנ םה .םהיתוחפשמ קיחב ,ריעב תוראשהה םירבגה לע הרסאנ בל-עורו תוחישק
 ןתמ התיה 51613ת656ט חקפמה םנעמל תושעל היה ןכומש הדיחיה הווחמה .גובה רבעל דועצל
 שיא 950 לש הרייש תרחמל האצי ךכ .םירבגה תרייש לא ףרטצהל םידלילו םישנל תושר
 הד הריירק ,הצינאילוא :םינוש תונחמב ורזופ ןי'צלוט זוחמל םעיגהב .גובה רבעל בליגוממ
 . .םינמרגה ידיב וחצרנ םש ,גובה לש יחרזמה ודצל ורבעוה םקלח .ןי'זידאל ,הרטאיפ

 לכ תא טעמכ ללוכ הז רפסמ .הירטסינסנרטל שיא 10,368 יוהורוד זוחממ ושרוג לכה-ךסב

 םיבר םלוא ,רוזיאה לכב ורזופ םה .המצע ריעה יבשותמ 3,074 דועו הדשה ירעמ םידוהיה
 זוחממ םידוהי 3,198 התביבסבו בליגומב ודרש 1943 ףוסב .בליגומ זוחמב ראשהל וחילצה
 .יוהורוד

 ילויב 20-ה ןמ ,הלרטנ'צה לש דקפמב ודקפתהש ,םידוהי 2,316 ןיידע ורתונ המצע יוהורודב
12. 

 חרט אל שיאש ,םידלי יפלא ילאו ,תואמ רבכ ובבותסה בליגומב שוטנה אבצה הנחמב
 .הצחמל-םימותיו םימותי ,םתונמל

 תייסולכואל התמורת תא איה ףא המרת יוהורודמ ושרוגש םידוהי לש תיסחי-הנטקה הצובקה
 וטיגב] בוחרב יתאצמ" ,ךייט ריאמ ר"ד בתוכ "1941 רבמצדב 5-ב" .הירטסינסנרט לש םימותיה
 .ןליאכימ דילי ,הנומש ןב אוהו ורנוברק ולימ ומשש יל רמאש ,אופקו בער דלי [ב"ש - דורוגראש
 ."ותוא השטנו התעדמ האצי םאהו ךרדב התמ אתבס ,הליארבב הייפכ-תדובעל חלשנ ויבא



 .3 יוהורוד

 היסולכואב םישלחה םיטנמלאה ויה [הירטסינסנרטב ררשש] בצמה לש םינושארה תונברקה
 תונגראתה לש ךרדב קר ליצהל תוסנל היה ןתינ הלא לש םהייח תא .םידליהו םינקזה ,םילוחה
 םידיקפתב רבעב ושמישש םישיא םישרוגמה ןיב ואצמנ לזמה הברמל .םייתליהק תודסומ תמקהו
 אלל יכ וניבה םה .ללכל הגאדבו תירוביצ תוירחאב תאשל םיליגר ויהו םהיתוליהקב םייזכרמ
 .הילכל םישרוגמה םינודינ תוינוגרא תורגסמ תריצי

 ר"דו ראואש ףסוי ר"ד ,ץואדרמ רנסרפ קיזייאו ףרודנגיי דירפגיז ץדנהמה ונמנ הלא םישיא םע
 ר"ד ,ינרוד הרטאוומ רלסק סנוי ר"ד ,יולורומוה-הרוגמ רפואל לבייפ ,גנול-ופמקמ רכרב ךירדירפ
 .םירחא םיבר דועו יוהורודמ בולינד לאכימ ,הב'צוסמ רכייר םהרבא ר"דו ךייט ריאמ

 היפיצב ,הינמורמ דוע םוריכהש םיברו םריע-ינב תינטנופס ,וצבקתה הלא םיגיהנמ ביבס
 .וביזכה אל םה ,םנמאו .הרצ תעב תוגיהנמ לש םייוליגלו הצעל ,עויסל

 "תילאיצוסה הרזעה" .בערב תווממ םישנא ליצהל ,לכ-םדוק הדעונ תינושארה תונגראתהה
 תפיגמ הטשפשמ .םיכרצנ יפלאל ,םויב םעפ ,םח קרמ תחלצ תקנעהב ינושאר בלשב המצמטצה

 .התא םג דדומתהל הגהנהה הצלאנ ,תורהבה סופיט
 םינטק תואטיג הברהכו ,םיברה םימותיה ןעמל רבד ךכיפל השענ אל םינושארה םישדוחב

 .םיבר םישדוח שעמה רסוחו דיה-תלזא וכרא םיחדינו
 דעווה רבח ,שדחה להנמה .בליגומב םימותיה-יתב לש שדחמ -ןוגראה ןמיסב דמע 1943 ביבא

 עיגה ראורבפב .םידליל לכוא רתוי גישהל תנמ לע וירשק תא ליעפה יוהורודמ סכלמ (בקעי) וקני
 דעווב ונגראתה בליגומב םישנ .םייולבה םיטוטרמסה תא ופילחה הלאו הינמורמ םידגבה חולשמ
 לש םתלוכי םג הרבג יללכה רופישה םע .ראואש התרמ 'בגה תושארב ,םימותיה ןעמל הרזע
 ןיכה םגו תוידומיל תורגסמ ןגראל לדתשה הצרהמ רטכש בקעי הרומה .דומללו זכרתהל םידליה
 .דעומו גח-יברע םמע

 לא .דורוגראשל תיחרזמ מ"ק 15-כו בליגומל תיחרזמ-תינופצ מ"ק 50-כ תנכוש הפארומ

 יוהורוד ,ץואדר ,הב'צוסמ םישרוגמ 4000-כ 1941 לש ףרוחבו ויתסב ומרז וז הנטק הרייע
 םקלחב םג ולפנ ,םישרוגמה לכ לש םקלח-תנמ ויהש תואלתו םירוסי םתוא .םירחא תומוקממו

 תוששורתההו םיבר םיללח ןאכ םג הליפה תורהבה סופיט תפיגמ .הפארומב םישרוגמה לש
 .תובדנ ץוביקמ םייקתהל םיבר הצליא הריהמה

 בושחה ןקה .הירטסינסנרטב וררשש םיאנתב תירשפא יתלב התיה שממ לש תיתעונת תוליעפ
 דחאב רג אוה .רנזור ןושרג היה רתויב םיעודיה םיכירדמה דחא .בליגומב שבגתה רתויב ליעפהו
 אל ןכלו ,בליגומב תידוהיה הרטשמב תריש לגס ינבמ דחא .יוהורודמ לגס תחפשמ םע םירדחה
 יוהורודמ לגס תחפשמו תיבב שופיח תימוקמה הרטשמה הכרע םעפ .םש םישופיח םייופצ ויה
 .תוממ ףאו גובל רבעמ שוריגמ לצינ ןושרג .הטימה יעצמ ךותב ןושרג תא הריתסה

 "האושה תפוקתב הירטסינסנרטב םידוהי םידלי" רפסה ךותמ)
 (ןויצ-ןב לאומש ר"ד תאמ

 לאפר ןושמש ונדידי ידיב תוריסמבו תונדקשב וטקול ליעל ואבוהש םיעטקה לכ :תכרעמה תרעה
 .בל-ברקמ ול הדומ תכרעמהו ןורקנבל
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 יוהורוד תא םיקהש ידוהיה ,"רשּוּבה " תדגא
 "רשוב"ה יאצאצמ ,לחר-ןב האל םע ןויאר

 ,ורמשוק ןועמש לש ותב איה ורמשוק תיבל לחר--ןב האל 'בגה
 התיה האל לש המא .בליגוממ ,ורמשוק הכלמו ןמלז המלש לש םנב
 תיבל יסוס ותשאוי רטכש םהרבא ברה תב ,רטכש תיבל המורפ
 .ןמריב לש ותדכנ ,ןירפלא

 יוהורודב בשייתהש ןושארה ידוהיה לש אצאצ איה ,הירבדל
 .םיבר תורוד ינפל

 רופיס ,המאמ העמשש יפכ ,ריעה תודלות לע רופיס היפב שי
 ךא ,הדגאכ עמשנ רופיסה .רודל רודמ ,תבל םאמ הפ-לעב רבעש
 תעדב הלועש ,תענכשמו תפטוש ,הרורב הכ הרוצב רפוסמ אוה

 לע רוא םיכפוש םירבדה .תמא לש ןיערג הזב שי ילואש ,עמושה
 תידוהיה הליהקה לש הישרוש לע םיעיבצמו יוהורוד לש היתודלות
 .התביבסבו ריעב השבגתהש

 .ןמריב "רשוב" הנוכמה ידוהי ידי-לע תונבהל הלחה יוהורוד ריעה ,האל לש הירבדל
 יברה תשאו סנ הרק הנהו .םידלי ךושח ,לודג יבר לש רצח אטילב התיה םינמזה םתואב

 תלשוש ךשמה תא רשיב אוה יכ ,"רשבמה" ותוא וניכש ,ןב הל דלונ .תיסחי רגובמ ליגב ,התרה
 ול וארקו ויוניכ תא ושביש ,איבנה והילא בשחנ יתימאה "רשבמה"ש ןוויכ ךא .יברה לש רצחה
 הבר החמש האיבה קוניתה תדלוהש ןבומכ .[לבוקמה יזנכשאה אטבמה יפל 81150%] ,"רשוב"
 .וידיסחו יברה תחפשמ לצא

 ורמשוק ןועמש ,(1979-1907) ורמשוק (רשובה לש ותנינ) המורפ :לחר-ןב האל לש הירוה
(1956-1902) 
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 םה ,שרוי אלל ,ןקזה יברה תומ רחאלש וויק הידיסחש ,הבירי רצח םג התיה רוזא ותואב
 השביש שרויה תדילש ןבומכ .םה-םרצח דמעמ תא קזחלו השוכר לעו רצחה לע טלתשהל ולכוי
 תא ףטחש ,עשופ ,םדא ואצמ םה ףסכ םוכס תרומת .שאונ ורמא אל םה ךא .םהיתוינכות תא
 ואבצב ,וייח לכ לייחכ ותוא ולדגיש ידכ ,םייסורה תונוטלשל ותוא רסמו םייעובשה ןב קוניתה
 וארקנ םה .וז הרטמל םידוהי םידלי ףוטחל גוהנ היה תע התוא .(ןושארה) יאלוקינ ראצה לש
 ."יאלוקינ ילייח" וא "םיפוטח"

 לע וטלתשה הביריה רצחה ישנא .הז רחא הזב וירוה ותמ םקונית תפיטח לע רעצ בורמ

 .השוכר לעו וז רצח
 ןב לש ויתובקע רחא הקחתה אוה .רתיו אל רטפנש ברה לש םינמאנה וידיסחמ דחא ךא

 דליהו ,תודהיל ותוא ךניח רתסבש ןבומכ .קוניתה תא לדגל שקיבו אבצל בדגתה ,ףוטחה יברה
 .ותלשוש ךישממו דבוכמ יבר לש וגב ,ידוהי אוהש עדי ,םייתניב לדגש

 וויצ םה ,"די'ז" השעמל אוה םכינחש םעדויבו ,םיניצקה ורכתשה םיירצונה םיגחה דחאב
 תישפנו תיזיפ הניחבמ קזח ,לדוגמ רענ זא היה רבכ רשובה .ויתוחוכ תולכ דע םהינפל דוקרל וילע
 וחיגשי םירמושש וגאד םיניצקה .תוליל העבשו םימי העבש םיניצקה ינפל ודוקירב דימתה אוהו
 דחא רמוש קר וריאשהו רדחה ןמ םירמושהמ םיינש ואצי תולילה דחאב .חרבי אלש ,רוחבה לע

 ויפגמ ,וידגב תא ונממ ריסה ,שפנ והכיה ,רוכישה ורמוש לע רובגל השקתה אל הז .רשובה םע
 .םוקמה ןמ קלתסהו - ועבוכו

 ,ורמשוק לאימחרי ,ורמשוק הרלק לש הלעב ,רמוז רשא :לאמשל ןימימ םידמוע .רשובה לש ויאצאצ

 רג) םהרבא ונב ,(האל לש היבא) ורמשוק ןועמש ,ורמשוק השנמ הלעבו הזיל ,(ץיבודיז) ורמשוק הנר'צ
 הנינ ,ןמריב תיבל ורמשוק הקיט ,ורמשוק תיבל רמוז הרלק :לאמשל ןימימ ,םיבשוי (ןורשה דוהב תעכ

 ,רטכש המורפ םתב ,(האל לש היבס) ןמלז המלש הלעב ,ורמשוק הכלמ החפשמה םא ,רשובה לש
 רמוז הלר ,(ןולקשאב וישכע רג) רשובה לש ןינ ,ידוליג הקינומולוס :לאמשל ןימימ ,םידליה האל לש המא

 דוהב הרג) לחר-ןב ורמשוק האל ,ורמשוק הקיטו לאימחרי לש םתב ,הנימ ,(הפיחב הרג ,לגס תעכ)
 םלועה תמחלמ ץורפל ךומס המלוצ הנומתה והילא רינ ץוביק רבח וישכע ,ורמשוק ףסוי היחא ,(ןורשה
 1941 ,הינשה
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 ול ורפיס הלא .חונמה ויבא ידיסחמ המכ םע שגפנו ותדלוה תרייעל רשובה רזח ןמז רובעכ
 ירפכ - "ןבופיל"ל ותוא ושפיח םה ,ותחירב ךשמה לע לקהל ידכ .וירחא םישפחמ תונוטלשהש
 .הביבסה יבושיב ותוא רכמו דיס ליבוהש ,והומכ רעיש-םודא ,יוג םע רשק ורצי םה .ינמור
 בא תניחבב ,"קי'זומ"ה םע דחי עסנ רשובה .תויטיאב הלהנתהו םירוושל המותר התיה הלגעה
 .ונבו

 .םיכרדב וטלש קוח יערופו ףפור היה םש רטשמה יכ ,הינמורל עיגי רשובהש התיה הנווכה
 .וירחא ופדרי םיסורהש הנכס התיה אל ןאכ

 דיסה .םשג תדרל לחהו םיקרבו םימער תרעס הצרפ ,דיס האלמה הלגעב ,םתעיסנ ידכ-ךות
 עיצה רשובה .רועבל הלחה וזו הלגעב עגפ קרב .חותרל לחה םימה םע עגמב ואובב ,יובכ אלה
 ,םתוא ריתהל הסינ אוה .םירוושה ןמ דרפהל ברס רכיאה ךא ,לצניהלו הלגעה ןמ ץופקל רכיאל
 .םמע דחי ףרשנו חילצה אל ךא

 .בהז-תועבטמב ,ףסכ לש לודג םוכס ותושרבשכ ,םשמ טלמנ רשובה
 ידדוש לש היפונכ הררוגתה וז התקבב .התקב הבו רעי תחרקל עיגה אוה ותכילה ידכ ךות

 .םפסכ תא דודשלו חרוא-ירבוע חוצרל םיגהונ ויהש ,םיכרד
 .םתוא עינכהלו םידדושה לע טלתשהל חילצה ,ּךרה וחוכבו ותוימומרעב ,ותמכוחב ,רשובה

 ולש הלבוהה יקסע .םינולגעכ םינמאנו םיקזח םישנא רכשו םיסנ'זילידב הרובחת תרבח םיקה אוה

 טילשה םע דדייתה רשובה .ךרדל תאצל וששח אל םיעסונהו תוחוטב ושענ םיכרדה יכ ,וחרפ
 תאו םינולגעה תא בישוה ןהבו הביבסב תורעיהו תומדאה תא ונממ הנקו הזרוטס ךיסנה ,ימוקמה
 ןהו ךרד לש ןה - תועמשמ--לפכ ול שי תיסורבש ,"יוהורוד" רשובה ארק םוקמל .ולש םידבועה

 יברה לש ונב ,רשובה ידי לע המקוהש ,ריעה יוהורוד לש התליחת התיה וז .בלל רקי והשמ לש
 .ןמריב

 יוהורודל ובושבו ,ןהב הינבה ןונגסו הרוטקטיכראה ןמ םשרתה ,הפוריא ירעב רייסש ,רשובה
 ,םילודג םיתבה ,םירשיו םיבחר תובוחרה .הפוריא ברעמ לש ןונגסב ריעה יניינב תא תונבל הרוה
 רחאב ,תפרצמ םינמוקנרפ ובשייתה דחא בוחרב .תחפוטמ רצח ,תיב לכ ירוחאמו ,םיחוורמו םיפי
 היהו .ריעב תונומרא המכו המכ ויה הזרוטס ךיסנל םג .םהיתונומרא תא םיימוקמה םיליצאה ונב
 .םירצונה לש םתאנהל ,חזרמ-תיב םג

 םיתבב ןתוא ןכיש ,תוינע תוידוהי תוחפשמ ריעל איבה אוה .םידוהיל רשובה גאד רקיעב ךא
 רבעש לחנה דיל .ריעל ורהנ םינוש הכאלמ-ילעב .וססבתהש דע ,יפסכ עויס ןהל קינעהו םיחונ
 ,םידמלמ ואבוהו םירדח ומקוהש ןבומכו .ןמשל דב-תיבו חמק תנחט המקוה ריעה הצקב
 .הגשגש ריעה .םידוהיה ריעה ידליל הרות וציברהש

 השיש ול ודלונ השא לכמו ,םימעפ עבש ןתחתה אוה .הפינע החפשמ םיקה ומצע רשובה

 םויכ םגו םלועה תוריבב האופר דומלל חלש וינב תא .הנש 128 לש גלפומה ליגב תמ אוה .םידלי
 .ןמריב רשוב ותוא לש ויאצאצ םהו ,םלועה לכב םירוזפ ,ןמריב םשב םיאפור לש תלשוש הנשי

 לע טלתשה רשובה .בר ףסכ ול וסינכה תואובתב רחסמהו חמקה תונחט ,םיסנ'זילידה יקסע
 .יסאי ריעה לע וליפא ,הבודלוממ לודג קלח

 להינו יוהורודב ראשנ אוה .האופר דומלל אצי אל ,תיעיבשה ותשאמ ,רשובה לש דחא ןב קר =
 .ושוכר לכ תא רשובה שירוה הזה ןבל .ויבא יקסע תא

 ןתיחו הנמש הינודנ קינעה ,תיעיבשה ותשאמ ,יביל הל וארקש ,הניה האל ,הדיחיה ותבל
 םייח .תונב שולש םהל ודלונ .הילדג םייח ,ןאיובמ קידצה לש םיריעצה םינבה דחא םע התוא
 תא תוכישממש ןה תונבהש ,ורמואב ותוא םחינ ,רשובה ,אבסה ךא ,ןב ול ןיאש רעטצה הילדג
 .םתסנרפ יכרוצל ,תיבה ןמ םיקלתסמ םינבה וליאו תלשושה

% 

 ,יביל לש התדכנ ,המורפ לש התב התויהמ עבונ רשובה לא לחר-ןב האל לש החפשמה רשק
 התיה הרוכבה יסוס .לחר-הרובדו יספ ,יסוס :תוגב שולש רומאכ ויה וז יבילל .רשובה לש ותב
 רופיס תא הל רפיסו התוא קניפ אוה .תיבב ולצא הלדג השעמלו רשובה לע הבוהאה הדכנה
 םהרבא ברל האשינ יסוס .היתונבל רופיסה תא רפסלו ךישמהל הילע הוויצו ריעה לש הדוסיי
 אל םהרבא ברה לבא .םילוח אפרמו םיסינ השוע ,לסוי ברה לש ותחפשממ ,ץינרוממ רטכש
 .רשובה לש ותכימתבו ותצלמהב ,רחוס היה אלא תונברב שמיש
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 .לחר-ןב האל לש המא ,המורפו בייל ,שרה ,רב-םייח :םידלי העברא ודלונ רטכש גוזל
 אל יאדו ,םיבותכב םשרנ אל ריעה לש היתודלות לע הז רופיס ,האל לש הירבד יפל

 .ידוהי ידי-לע השעמל הדסונ יוהורוד יכ עדווייש וצר אל םינמורה יכ ,תינמורב
% 

 תיסחי ,םינשה ךשמב יוהורוד ידוהי לש בוטה םבצמ תא ריבסמ ,רשובל רושקה רחא רופיס
 .הינמורב םירחא תומוקמל

 ,הריעצ השא ומצעל איבהו שדחמ ןתחתהל טילחה אוה .ןמלא ,ןקז רבכ היה הזרוטס ךיסנה
 .תפרצמ

 תא שרייש ,ןב ונממ תדלל התצר איה .הריעצה הכיסנה לע בבחתה ךיסנה לש דיחיה ונב
 לע הרחתמ ומצעל דילוהל ןיינועמ היה אל ריעצה ךיסנהש ןבומכ ךא .םיסכנה ריתע ,ןקזה ויבא
 אוהש ,ויבא ינפל וילע הלילעהו ןברסה ךיסנב םקנתהל התצר תסעוכהו היוחדה השאה ...השוריה
 .[(ט"ל תישארב) ,רפיטופ תשאו ףסוי תשרפ תא ריכזמ] .התוא סנא

 דדוימ ותויהב .ותוא גורהל הצרו ויבא יעוצי לע (לוכיבכ) הלעש ןבה לע דואמ זגרתה ןקזה
 אוהש ול רפיס רשאכש ול ריכזה רשובה .תושעל המ ותא ץעייתהל ןקזה ךיסנה אב ,רשובה םע
 ןבומכ .תורצ ול תושעל הלולע הריעצ השא יכ ,הז ודעצמ וריהזה אוה ,הריעצ השא תאשל דמוע
 .ונב תא גורהל אל ול ץעיש

 שפחתה רשובה לש ותצעב .הלצהו הצע ונממ שקיבו רשובה לא אב הזרוטס לש ןבה םג
 ,הרות לוכיבכ דמלו רשובה לש שרדמה-תיבב בשיש ,תואיפו ןקז םע ,ןקז ידוהיל.ריעצה ךיסנה
 ריכה אל ,שרדמה -תיבב ודידי רשובה תא רקבל םעפ אבש ,ןקזה ךיסנה .םירחא םידוהי םע דחי
 .לצינ אוה ךכו ונב תא

 ,ויבא תומ ירחא ןוטלשה תא שרי רשאכו רשובה ידיב ותלצה השעמ תא רכז ריעצה ךיסנה
 .הביבסהו יוהורוד ידוהי לכ םע םג ןכו רשובה תחפשמ םע ביטיהל וישנאל הרוה אוה

 םיבוטה תונכשה יסחי תניחבמ דחוימב ,ידמל בוט בצממ ונהנ זוחמהו יוהורוד ידוהי ,ןכאו
 .ריעב עודיה םורגופה ץרפ רשאכ ,1940 תנשל דע ,םייוגה םהינכש םע

 ,לחר-ןב האל םע ןויאר תובקעב הדבוע המישרה

 ןמרה הינמ הכרעש
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 יוהורודמ םילגדה

 .דוד ןגמ םע ינויצה לגדה עיפומ ונלש רפסה רעש לעש ,תיעיבר םעפ וז
 תב לצא תרמשמב אצמנ אוהו ינהורודב ר"תיב ןק לש לגדה והז יכ ,ןייצל יוארה ןמ

 .תרומכמ בושיב ,ונא'צנוהודוד היספ ונריע

 ינ" ךינס לש לגדה והז .יוהורודמ הצרא אבוהש ,דחא לגד דוע ונשי הז לגד דבלמ
 .ל"ז רמוז קתצי חונמה תנמלא ,רמוז 'בגה לצא אצמנ אוהו יוהורודב "אביקע

 .ץראב םיירוטסיה םינואיזומב דע-תרמשמל םילגדה ינש ורבעוי בורקב

 .ד .ש

 ח"נשת הנשה-שאר
 ןמטוג םירפא ברה לש תסנכה-תיבב

 ,ביבא-לתב תסנכ-תיבב חוו-תוממורתהו הליפתב יתרבעה ח"נשת הנשה-שאור ימי תא
 .ןמטוג םירפא ןואגה ברה דובכ לש ותציחמב

 יוהורוד יאצו* םהבו ,הינמור יאצוי טבש ינבמ םה בורה לש תסנכה-תיבב םיללפתמה בור
 .הביבסהו

 ןב ,ינפמוק תיבל ןהכה יכדרמ השמ ןב םהרבא ןזחה יפמ הנירה תוליפת תא עומשל יתינהנ
 .ןסומ תליפתב הביתה ינפל רבעש ,ןליאכימ יאצויל

 .תסנכה-תיב לש ר"ויכ םג שמשמה ,ןאבאראד אצוי ,אריפש הירא ונדידי היה תירחש לעב

 יוהורוד יאצויש אצ'י ךכ .תירחש תליפת ינפל הרמזד יקוספ רמול יתדבכתה ,םכדבע ינאו
 .נח לש רקוב ותואב הביתה ינפל ורבעש הלא ויה הביבסהו

 תיבל אריפש יטי 'בנה ,וינבו ורמשוק ןהכה עשוהי קיתווה ונדידי םג ויה שודקה להקה ךותבו

 .םירחאו ףךרש-רריט תיבל רואמ הכרב 'בג ,ורסירג

 .םולשו תואירב ,תכרובמו הבוט הנשב הכזנ ונלוכ לש הליפתה תוכזבו ןתי ימ

 דוד המלש
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 יוהורוד לש םיגיצנ
 הרובגלו האושל ןורכזה סקטב

 העברא לש תחלשמ תבצייתמ הרובגלו האושל ןורכזה םויב ,תונורחאה םינשב
 "םשו די" תבחרב םיחרפ ירז החינמו הביבסהו יוהורוד יאצוי ןוגרא תא תגציימה ,םירבח
 .םילשוריב

 ונלוכ תא םיגציימ לטספלוו ףסויו םירמו ילוגס םייחו לחר ,םילשורימ ונלש םירבחה
 .האושה תונברוק םע תודחייתהה סקטב

 יוהורוד לש רזה םע וניגיצנ
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 (ורמשוק) דוד-ןב הירא

 בליגוממ רוביגה ןרבקה

 :רועיש םהל ןיאש םירבד הלא
 .תמה תייוולו ...ןויארהו םירוכיבהו האפה

 (ז"כק תבש אתיירבו האפ תכסמ ךותמ ,תירחש תליפתב)

 ימיבש ,רקורד בקעי םשב שיא לע רפוסמ ובו "ץראה" ןותיעב רמאמ עיפוה 1974 תנשב
 .הביבסהו יוהורוד ונריע ינבמ םיבר ותמו ויח ובש ,בליגומ וטיגב ןרבק היה האושה

 דמע אל םירחא יכ ,וז שדוק-תדובעב זא קסעש ,דרשש םידיחיה םינרבקה ןיבמ היה רקורד
 ררשש ירזכאה יפרוחה םילקאב דחוימבו ,םש םיארונה םיאנתב דומעל ולכי אלו יזיפה םחוכ םהל
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 םיכמסמה" .םתוא וגלטוקו םיטוטרשה תא ולביק םשו רי ישנא .רקורד בקעי ןיכהש םישרתהמ עטק
 םשו דימ ןמניי לק תידוהי הריבסמ ,"םינותיעב אל ,רקחמ תודובעב םוסרפל ודעונ ונידיבש

 םירבקה לש םישרתה
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 ,ותרובגו וישעמ תא ריכזהלו איבהל ןוכנל יתאצמ ,ונריע יאצוימ ונניא רקורד בקעיש תורמל
 .הביבסהו ונריע ישודק לע העפשה םהל ויהש ,תינחורהו תינפוגה

 רוביגכ שיאה ראותמ ובו הז רקורד לע רתוי טרופמו ףסונ רמאמ עיפוה 1997 לירפאב ,הנהו

 יאובנ ףחד ךותמו ,ןבאכ השקהו האופקה המדאב םירבק תריפחב תכרפמהו תרדוקה ותדובעב
 .ותרובק םוקמו ומשב תמ לכ חיצנהו םשר ,טעמכ

 שפנ-תומוצעת המכ הנוכנ ךירעהל לוכי ,לוכב ךלומה תוומה תייווח תא הווחו םש היהש ימ קר
 .וז השודקו תכרפמ הדובע תושעל ידכ ץוחנ היה יזיפ חוכו

 ןכדעלו רפשל ידכ תולילו םימי השע ,ותייער ירבדלו לארשיל ותחפשמ םע שיאה עיגה םימיל
 ונענ הלא תומישר תובקעב .בליגומ לש הרוראה התמדאב ורבקנש םישודקה יפלא תומישר תא
 .ץראב הרובקל םהיריקי תומצע תא איבהל םיבר םישנא

 יבא םש םע תצבשמה תא יתיליג יתמהדתל הנהו תומישרה ןמ עטק עיפוה ןורחאה רמאמב
 הנרא'זופ בוחרב תיבה ןמ ותוא ואיצוה דציכו יבא לש ותומ םוי בטיה יל רוכז .דוד ורמשוק :ל"ז
 קזח רופכ היה םוי ותוא .םירחא םירטפנ לש תויווג םע דחי ,הלגע ךות לא ותיווג תא וקרזו

 תכלל היה רשפא-יא ןכמ-רחאל .ותרובק םוקמל יבא תא תוולל ונלוכי אלו תיארונ גלש תפוסו
 .ויתורדגל רבעמ לא תאצל ןכוסמ היהו וטיגל ץוחמ היה אוה יכ ,תורבקה-תיבל

 קר .ורבק לע הבצמ ללכב שי םא ,יתחפשמ העדי אלו ינא יתעדי אל יבא תומ רחאל םינש 7

 ,תקייודמ הרוצב עודי ותרובק םוקמו הבצמ תמייק יכ יל הלגתה ,םישרתהו רמאמה תעפוה םע
 ,יוהורוד דילי ,רניו יבצ ונרבחל תודוהל ילע .הרורב הרוצב םימושר ,ואצומ ריעו ל"ז יבא םש םע
 המזוי לטנ יבצ .יבא םש םושר ובש םישרתה עטק םוסרפו רמאמה רבד תא יתעידיל איבהש

 שיאה) ל"ז רקורד בקעי לש ותנמלא םע רשק רצי אוה .המישרה ןיינע תא וונוגרא תעידיל איבהו
 ןהב השענ אל ךא ,תובר םינש ינפל "םשו די"ל ורבעוה ןכא תומישרהש ררבתהו (םייתניב רטפנ
 .שומיש םוש

 םה קר ,הפוקת התואמ םיעורא רזחשלו רפסל םילוכיש ,םייח םידע ונכותב םנשי דוע לכ

 תונשב ונמע לש המויאה הירוטסיהה ןעמל ל"ז רקורד בקעי לש ולעופ לדוג תא ךירעהל םילוכי
 ימויא תחת ,הרובקה תדובעב - תיזיפו תישפנ - דמעמ וקיזחה אלו ולשכ םיבר .האושה
 .וטיגב זא וררשש בערהו רוקה יאנתבו ש"מי םינמורה םימראדנ'זה

 תא חיצנהש ימכו לארשי תדב רתויב הבושח הווצמ םייקמכ רכזהל ל"ז רקורד בקעי יואר ןכל

 , | .םתרובק םסוקמו ונישודק תומש
 .דעל ךורב ורכז יהי

 בליגומב האושה תונברוק רכזל הטרדנא
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 וארגרוי בקעי

 בליגומב ןימלעה-תיבב םירבק תואמ ורתוא

 םש ,הירטסינסנרט ,בליגומב תורבקה-תיבב ,ימא רבק לא עיגהל יתמלח םינש ךשמב
 .הז ימולח םשגתי דציכו םאה ,יתבשח םינש ךשמב .היתראשה

 רמוח שופיח ךלהמבש ,תושגרתהב יל רפיסו (וארגרוי) ןורושי אגרש יחא ילא רשקתה דחא םוי
 תא הליג םש ,בליגומב תורבקה-תיב לש םישרת ובו ףד אצמ ,רקחמ ךרוצל "םשו די"ב ינויכרא
 .םש ימצע יתיאר רבכ עגר ותואמ .יתומחו ונמא לש ןתרובק םוקמ

 עיגהל ןוצרה .םימיה םתואמ תונורכזב םיאלמ יתוליל ויה זאמו םידיגו רוע םורקל לחה ימולח
 .חונמ ייל ןתנ אלו ינממ הפרה אל םשל

 ומ ידידה והא | א יתשקיב תורבקה-תיב תינכות האצמנש רחאל
 ָ 5 ₪ ינויכרא רמוח שפחל םילשורימ ןגובנלא באז ירבחמ
 0 כ כ ואצמנ וישופיח יצמאמל תודוה .ךכל רושקה ףסונ
 ה 0 י\ םוקימ לש האלמה תינכותה םהבו םיפסונ םיפד 0
 לש + *ידיב הטטרושו המשרנ תינכותהש ררבתה .םירבקה
 1 - םימי םתואב שמישש ,ל"ז רקורד בקעי ,רקי ידוהי
 0 .תראפתל שדוק תדובע השעו ןרבקכ

 ; .םירבקה רותיאב יתלחתה תוינכותה תלבק םע
 \הרזעו עדימ רשפאל ידכ ,תובר תועש ךכל יתשדקה
 | .ךכב םיניינעתמ םהו םש םינומט םהיריקיש הלאל

 קןיאצוי לש התומעה שאר םע רשק יתרצי ליבקמב
 - .ץראב בליגומ

 ו !- םהילא ,בליגומב רוקיבל הצובק האצי הנשה
 ו = *% וש ,הירטסינסנרט ילוצינ ,הניבוקוב יאצוי 20 ופרטצה
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 | 0 .םהיניב ינאו
 < וש 2 לא ונרזח .רבעה לא עסמל ונאצי 1997 ילויב 21-ב
 ₪- - 9 ,,|הפצו הכלה ונברקתהש לככו ,םדב הלובטה המדאה
 ₪" / \> \ העיסנ וז התיה .יניעמ השמ אלש ,שוריגה תנומת
 2 42 =. ל |ףקשנש הפי ףונו םיקורי תורעי ,תודש ךרד תכרפמ
 0 .\ |ןורכז לע רובגל ולכי אל הלא לכ ךא ,ןולחל דעבמ
 0 % ..י-ב - םיצאנה ירזוע הלא תומוקמב ועציבש תועווז ןתוא
 .םיניארקואהו םינמורה

 אל הז .רחא היה אל .םדא ירוגמל יואר ונניאש ,"ןולמ"ב ונסכאתה .בליגומל ונעגה ברע תונפל
 .הלילה לכ ינממ ופרה אל תונורכזהו הנישה ידודנ .דבלב ונלש הרטמה הדמע ונינפל יכ ,ונל הניש
 לש תילגר הכילהל ילא ופרטצה יסיגו יחא .העסהל וליפא יתנתמה אלו יתונלבס העקפ רקובב
 .העש יצחכ

 ןבור ,ןדיצ לע תוטונ תורחא ,תוכופה תובצמ ,חנזומ ,קנע תורבק-תיב ערתשה ונינפל .ונעגה
 ןכיהמ םיעדוי אל ,םימומה ונדמע .ארפ לדגש בשעה ךותב תוקורז ,תוצתונמ תורחא ,בוזא תוסוכמ
 םוקמה תא רתאל הסינ אוה ,ונידיב ויהש תונומת יפ-לע .תשעתהש ןושארה היה יסיג .ליחתתהל
 .םירבקה תא ונאצמ ,סובוטואב םייתניב העיגהש ,יתשא תרזעבו ,המיאתמה הקלחל ונעגה .ןוויכהו
 .ןאכ רפסא אל יבל ישחרו יתשגרה תא

 ויה ךא .ץראב ונישעש הנכה תדובע רחאל ,תיסחי לק ונל היה ונתחפשמ ינב ירבק לש םרותיא
 יתשא .ליחתהל הממו שפחל ןכיה ועדי אלו םדקומ עדימ לכ םהל היה אלש םיבר ונתצובקב
 ונשגינ .םהיריקי ירבק תא רתאל םיברל רוזעל ונידיב הלעו יתפרטצה ינא םגו םתרזעל הצלחנ
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 םילוכי ונייה אל םהידעלב ,ץראה ןמ ונתא ונאבהש הדובע-ילכב ונרזענ .תובצמה ץופישו יוקינל

 .תורבקה-תיבב תוריסמב לפטמש ,ימוקמ ידוהי ,ןלפק רמ לש הבידאה ותרזעב ונעייתסנ .לועפל

 .םימי עובש הכשמנ הדובעה .ותחגשה תחת ,תובצמה תא וצפישש ,הכלמ-ילעב סייגל ונגאד

 םשב םירבד יתאשנ םש ,ימוקמה תוברתה-תיבב הכרענש םינפ-תלבקל ונמזוה םיברעה דחאב

 ינב רכז םע ונדחייתהו ץני'זקסו הרו'צפ תורייעל ונעסנ תרחמל .הניבוקוב יאצוי לש הצובקה

 בליגומל ונרזח .םיבאוכ תונורכזו םישק םימשר ולעה םיבר .הלא תונחמב וחבטנש וגיתוליהק

 .דבכ ןוגי ינועטו םיפייע

 ילע ורבע הבש הניפ לכו בוחר לכ יתיהיזו יתרכז .רבעשל וטיגה רוזיאב ,בליגומב ונרייס תבשב

 .ןוגיו לבס תונש
 ונעציבש קופיס תשוחתב הצרא ונרזח .וניריקי לש תובצמה דיל תורכזא ונכרע ונתביזע ינפל םוי

 .חוכשל אלו רוכזל :לכמ בושחה תא

 ץופיש ,יופימ יכרוצל התומע תמקהב יל עייסל ,בליגומ וטיג ילוצינ ,םכילא הנופ ינא ,םוכיסל

 םיבר םיפסכ םישורד ןיינעה ךרוצל .בליגומב תורבקה-תיב לש יביסנטניא חופיטו

 .וז המישמל םתלוכימו םנמזמ םורתל םינכומה םישנאו

 תימש המישר ידיב שי .ונמעטמ ,םירבקב תעכ לפטמה ,בליגוממ ןלפק רמ ןיבל יניב רשק םייק

 .יתא רשק רוציל םישקבתמ עדימב םיניינועמה .םש תורבקה-תיבב תואצמנה תובצמ לש

 וארגרוי בקעי
 ןיקצומ תירק ,17 הרובד 'חר

 04-8715016 'לט

 :וניריקי לש םהיתומצע תא שרוקה ץראב הרובקל הירטסינסנרט-בליגוממ ונרבעה ,םינש 55 ירחא

 71550 ו. 0 ליז קחצ' ןב וט'ז םלושמ!
 501 ותו 1 | לד בא[ לארשי ןב םלוש

 סותהה ססנססההט | ליז הק'ל'שלמ| םהרבא חב :1ר לק תקוויתה
 י\ע - 7% =

 53/6הו [!סוחוחוב
 11.9.1997 ז"נשת לולאב 'ט ישימח םויב םייקתי םישרחה םהירבק לע הבצמה יוליג

 ונריקיל הרכזא םע דחי לאינח נשומב ןימלעה תיבב ,17.00 העשב

 21550 הזוומו ל'ז יז קחצי ןב לאבי
 | לאינח בשומב ןימלעה תיבב םישגפנ.

 החפשמה

 5.9.97-ב "תונורחא תועידי"ב המרפתנש העדומ
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 בליגומב - הביבסהו יוהורודמ םיפסנ לש תומש

 ,האושה תפוקתב ,הירטסינסנרט ,בליגומב ןימלעה -תיבב ורבקנש םיפסנ לש המישר ןלהל
 תואצמנ רשא ,ל"ז רקורד בקעי ןרבקה לש תומישר ךותמ ורתוא רשאו 1944-1941 םינשב
 :םילשוריב "םשו די" ןויכראב

 יוהורוד יאצוי

 הטיב ררלא
 דוד ןייטשנרוא
 םהרבא ץיבוביללא

 ₪ רזיל
 סירומ רזיל
 בקעי ץיבוביל
 קזי ץיבולדנמ
 ךורב ץיבוקשומ

 ןמלז ורגיאפ
 הקימ ורניאפ
 הקית ורניאפ
 הלייב טמירפ
 יטול ורטובו'צ

 לימש ונאירדק לחר סכלמ האונ הרבא
 לימש ונאלק הזור גרבנטפנ הרש ןמרקא
 הלייב ורוטיורק הקיזור לגס שרה ץיבוקרב
 הנח ץיבוניבר ופול םולש לגס הרופצ ךורב
 דוד רנטור רשיפ לגס הכרב ןיזרורוב
 שנורא לור ,החמש לגס ינפ סדנרב
 הרש ץיבולודור ינוט לגס הנרב ןוסניכוב
 הביצ דלפנייש הטוג רגנילס לטיג ונקשינרב
 הכרב ורטרקש וקיפ שיבייפ רזייל רב
 הרובד ץרווש לטא ורטיפ לאכימ רפורג
 הרלק וראניאפ האל רלטג

 ןאבאראד יאצוי םיורפ זקרפ ריאמ רפורג
 ןבואר ורטובו'צ ןמרה ךילטוג ר"ד
 ישנ ךילרא דוד ץיבונמלק סוקרמ ןמקורד
 םהרבא ןמרב ןבואר רמוברוק ויזי ןוזדיוד
 האל ץיבוביל קחצי ורוטיורק = לדנמ ינטרה
 לואר רבלומ הזיל ורוטיורק הנח ץיבוקשרה
 השמ לגס םהרבא רמרק ילר רה
 וקשרה ורדרפ סירוב ץיבונמרק השמ ןמסיו
 לחר ץרווש הנא טפרק ...וסיז
 רזייל רנייטש הילופ ץיבולפר הנא ןמלז
 הדיא לסיר ריאמ ןמלז
 ןליאכימ יאצוי לחר קידור הכלמ ןמסיז
 שרה ןמטור לזייר רגניז
 לורס ץיבוקרב הרפש ףרש המלש הירכז
 היצנה שיהיה ןמרה דלפנש הירמ רלוז
 לדנייש רטניו לדנמ ץרווש לדיי ואנלט
 לרב ןמדנבל הנח רלט
 [םה]רבא רדניפ ןוואס יאצוי הרוד ץיבוקני
 ןמחנ גנילרפש הקבר וקני
 יטי ירוסא הניש רטפוי
 הצרה יאצוי יטא ןייטשנרא ףסוי ןהכ
 הרלק ץכ ףסוי ןהכ
 הרש ץיבוקשרה הווא לגס הרלק היח ןהכ
 הרוד ורניאפ ופול לגס לזייר רפל
 לדנמ ןמטור הבואט ורטרוקס השמ גרבנטכיל
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 הירטסינסנרט - בליגומב תובצמ

 רפוש הקבר ונתבס - המאו ל"ז רניינ המילב ונמא לש ןרכז תא הז ונרפסב חיצננו רוכמנ
 .בליגומב ןימלעה-תיבב הנורתאל ורתוא ןהירבקו הירטסינסנרטב ופסינש ל"ז

 .ךורב ןדכז יהי

 רנייו יבצו ק'ז ,הנירס

 רקיב םש ,בליגומב (חנזומה) תורבקה-תיבב ולגתנש יפכ ,האושב םיפסנה לש תובצמ לש הצובק

 רניו יבצ ונרבח

 [4 7000 )בכ 10 הלא
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 וש וש טארק

 ץיבומרבא הנירסו רנייו יבצו ק'ז לש םמא ,ל"ז רנייו המילב לש התבצמ

 ץיבומרבא הנירסו רנייו יבצו ק'ז לש םתבס ,ל"ז רפוש הקבר לש התבצמ



 הירטסינסנרט - בליגומב םיחא רבק לע הבצמ

 הירטסינסנרט תונברק רכזל
 בליגומב הטרדנא
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 הרזע תשקב
 לוהורוד לש הליהקה בר חלשש בתכמ

 קרוי-וינב ידוה' ןוגראל
 ,ה"שת בא םחנמ 'ז

 הינמור ,יוהורוד

 ,ןוגראה אישנ דובכ

 הקירמא ,קרוי-וינ ריעב
 ידוהילו ללכב םיללמואה םידוהיל רוזעל םכתונוכנ לע םכל םידומ ונאו םכבתכמ ונלביק

 .ונלצא ולפנ םינושארה תונברוקה .דואמ ונללמוא יוהורוד ידוהי ונא ,ןכא יכ ,טרפב יוהור ד
 ,ףטו םישנ - לארשי ינב וניחאמ 100-מ רתוי תוומל ורונ (ש"תה ןויס ה"כ) 1940 ילויב 1-ב
 אל הזו .םיכנו םילוח ,םימותי ,תונמלא ורתונ .םהיתומא םע םיידש--יקנוי ,םיריעצו םינקז
 ,םינברה םשארבו םידוהי ינומה [םינמורה] ופסא שדוח ותואב דוע .ןורחאה ןברוחה היה
 ידוהי םע דחי ,םתוא וחלשו הכאלמ -ילעבו ןיד-יכרוע ,םיאפור ,םירחוס ,הליהקה ישאר
 .וי'ז--וגרט הנחמל יוהורוד זוחממ תונטקה תורייעה

 ןברוחה הז היה .הירטסינסנרטל יוהורוד ידוהי תיראש תא ולגה 1941 רבמבונב 13-ב
 [ףלא] השימח .50% וליפא ורזח אל ,םשל וחלשנש םידוהיה ףלא 12-מ .רתויב לודגה
 לכמו רוקמ ,בערמ ,תולחממ ותמו ולבס םשו ,הירטסינסנרטל ךרדה תואלתמ ותמ םידוהי
 םיפחי ,םישלח ,םילוח ורזח ,םיתמה תייחת שממ - םשמ ורזחש םידוהיה טעמ .םייוניע ינימ
 ידי-לע "היצזינמור"ב המרחוהו הדדשנ הלוכתה לכ .םיסורה םהיתב תא ואצמו םימוריעו
 חלש טניו'גה .הינעה הליהקה יפתכ לע הסמעמל ולפנ םילוצינה לכו זאד ירלטיהה ןוטלשה
 הליהקה דעו וישכע .םיברה םיקקזנל שובלל דגבו םימו םחל תתל ונלוכי ךכ קרו הבר הרזע
 תטיחש רוסיא ללגב ,תיספא הטיחשמ הסנכהה .תומועז תוסנכהה .יטירק שממ בצמב אצמנ
 ?הרזע שקבל ונא םילוכי יממ .רתויב תונטק ןה תורחא תוסנרפו ,תופועו רקב

 לכו םימוריעו םילוח ,רומאכ ואב םירחא תונחממו הירטסינסנרטמ ורזחש םילוצינה
 םהל טישוהל ,הליהקה דעו תותלד לע םיקפדתמ הלא לכו .דדשנ - ריעב םהל היהש םשוכר
 .הרזע

 ונאו .םיטסירלטיהה ידיב קוזינ רפסה-תיב .םידלי 500 ובו רפס-תיב םימייקמ ונא
 .םירחא הליהק ידבועו םיטחוש ,םינבר לש לגס ןכו םינקז בשומ םג ןכו םילוח-תיב םיקיזחמ
 דועב ,שדוחל ייל ןוילימ ינש תוחפל לש ביצקתל םיקוקז ונא ל"נה תודסומה ןומימו לוהינל
 .ןוילימ יצחל וליפא תועיגמ אל תוסנכהה

 ונא םכילא ,םידסח ילמוג הקירמא ידוהי ,םינמחר ינב םינמחר ,לארשי ינב וניחא ,ןכל
 רפסה-תיב ץופישל .2 .םיקקזנה םילוצינה .1 :רובע ףסכ םוכס ונל וחלש אנא .הרזעל םיקעוז
 םיאצמנ ובש ,םינקזה בשומל .4 .ןוזמו תופורתל - םילוחה-תיבל .3 .םידליה תקזחהלו
 ישודקל הלודג הטרדנא תמקה ונמזי .5-ו .םשוכרו םהיתוחפשמ תא ודביאש ,םישישק
 ,םשה שודיק לע הירטסינסנרטב ופסינש םידוהילו ,ש"תה ןויסב ה"כ יגורה ,יוהורוד
 הרומאה ,וז חצנ-תרכזמלהרזע םכמ םישקבמ ונא .םישודקה תומשנל תצנ-תרכזמראשיתש
 .בר ךסכ תולעל

 ר"ד אישנה ןגס ,ןמסייו ר"ד אישנה :ונלש הליהקה ישארב ןומא תתל םילוכי םתא

 וחלשתש המ לכש - ןוזדיוד ,רגניסמ ,טפארק לאינד ,רטכש ,טיוקמוא ,דלאו ר"ד ,ןאילרמופ

 .םתדעיש תורטמה ןתוא ןעמל ת"ישה תרזעב יוארכ שמשי
 .םדקהב הריהמה סכתבושתל םיפצמ ונא

 - דובכ ישגרב
 הליהקה לש ישארה ברה

 דעווה ירבח תומיתחו הליהקה תמתוחב םתחנ
 (שידייב בתכנ בתכמה)



 תונויצו תודהי לש תורוד 18

 זס 2 2 194
 550וש[: 5ש 3. [, 0418 11. - 005 4

 לם זיו דה דא ודו 5 00(, צ\זהת6םו 8. א. 8. אז. 0

 6 ם\ 0 7. [
5 <- 

 ססהסכזרסכוט)

 1 טז ו ומ! זט) וו 0 |
 ה = ל =
 ה

 שא 500656 |[. 41848 405 16 \פו 932

 | א 177420115191 4 5 05% 1

7-, / - (6/6..00 
 צו יט =[ 20007 - 2 ₪

 ה י-

 / 20 0 /ץ 7 יושר

 1 4 היל
/ 

 / 1 / 5/0 0 2 הול 27 8 2/1 ד 5" 8
 רק? 2 /: ו 0 ל 2 4 ב 2 /* יי 4 ץכ םע

 2 / 75 ₪ / ו / 2 2 דון 3 7/ 0 / / 0 עפ 2 אנ כי / 3

 2/7 5 עי )7 % 0% ו
 4/5 [ / , קת = =- % 9 / .-1 1 4

 % 9% 0.קר9) יי ./ 4 ו / 04 2 מ קי 9 75 / \ 7 0 ₪ / 7 0 0 7 2-0
 - כוש ןיפ ז , 2 2 2 מ ַּפ 5/0 רש א ו-7 קש" ו
 1/ 6/י ₪ קל 0 2 9

 [13 לע" 0

₪ ₪ // 

 ל /'9

 , . / רג
 , ה 2

 [+הפ 090 7 .ץפ 0% 52 ./ 7 / 22
 א .9] - / ו / 0 - 0" // שר 2-0 70 7 2 | 1

 ] 13" (ע . '] . , - / 4 - 2 4? ד , 1?

 *ה!- .- 0 .תק ק9ע "' 26 , 11
 ז4 | | 0% ₪ 2 7 7 / , וצי תעש ! = ןשי .- ל - . 5% כ

 ₪2 עי" + ן[ 4 0 8 ו 7 קץ מ ו

 ,?/ . וא 3 /ן/יפ / . .

 + ןכ 6 דו רי - .

 ה 4 6/6) 7 ,/ 6077 צו 5% |, וע / ו 60 2 |3 + / יי /

?7 , 05( , 
 2% 5% ; יצ 7 /

99 4 0 2 7 7 / 

 0 ל 0
 9 % <> % דיש + , 24 : שכוק יש

 / . 2 2)/ 0% / ,ו) 7 - / 8 4%
 / ל 0 + 0 / -- - -- ל / 0

 5% 9 + 7 1% / / 60 3 חיא
 ₪ ךה+ // א / 5 / 2 פי

 .: 2% 7 . / - ל מב ב יו / לע 2 9 5 1 7 / רי 5 71: 9 / -/ 0 .היש / 0
 / ו יג / - 2 תֶגע ל, תצכ 0 וי אר , /.
 וי | זדהי 7 .ן'

 ו וע ו ןופ [ץ /

 7 ו 6 ו 2 7 /ץ/
 שד. .-2ו 55 "7"7 79-77 = 4 ה 4 . . 0 ו ל ו 2 00 8 | 2 , - / 0 [- עו )וי ר ְפ [2ב) 2 / ל 5%

 ל 2 - הודחה ד" ילודה

 4 הלר |



 49 יוהורוד

 הפיחב ןורכז תרצע
 האושב ופסנש הביבסהו יוהורוד ידוהיל

 םורגופב ופסנש ,הביבסהו יוהורוד ישודקל ןורכז תרצע רבעש עובשב המייקתה הנש ידמכ
 .הירטסינסנרטב ,האושבו

 ןימלעה תיב תא שדג ,ץראה תוצק לכמ ףסאתהש ,הביבסהו יוהורוד יאצוי לש בר להק

 ןמזב רוזיאה ןמ ואבש ,םישדח םילוע םג ופתתשה .ריעה ישודק לש הטרדנאה דיל ,הפיחב ןשיה
 .ןורחאה

 אוה .החיתפ ירבד רמאו עוראה תא החנה הביבסהו יוהורוד יאצוי ןוגרא ר"וי ,דוד המלש

 זוכירה תונחמל שוריגה ליחתה וירחאו יוהורוד ידוהיב םורגופה לחה הנש 56 ינפלש ןייצ
 .םישרוגמה תיצחממ תוחפ ורזח םשמ ,הירטסינסנרטב

 םרכז תא חיצנהלו ריכזהל רוכזל ידכ םיבר ופסאתה ןימלעה-תיבב המקוהש הטרדנאה דיל

 םג ורכזוה .ףתושמה רבעה ןמ תונורכז ולעה היגלטסונבו תויווחו תועד ופילחה םה .םיפסנה לש
 .םמלועל וכלה םה םג ןורחאה ןמזבו ,תונברוקה תחצנהל ומרת ,דחיב ךרד-תרבכ וכלהש םידחא
 תואמ הילעו לארשי -טראל הכרדב תולוצמל הדריש ,"המורטס" הינואב ועבטש הלא םג ורכזוה
 .יוהורוד ינבמ םידחא םג םהיניב ,םיליפעמ

 ,תובר למעש ,דוד המלש לש רידאה ולעפמ חבשל ןייוצו שגדוה סקטב םימאונה ירבדב
 םימיב שממ .הביבסהו יוהורוד תודהי תודלות לע סרכ-יבע םיכרכ השולש ךרעו בר רמוח טקיל
 הרזחו םיבר תורוד לש תידוהי הירוטסיה ליכמה ,רפסה לש ישילשה ךרכה רואל אצי הלא
 .םישרושל

 תודחאתה ר"וי ןגס ,ץרווש באז םירבד ואשנ םיחרפה ירז תחנהו תואושמה תקלדה רחאל

 דעותמ םהב ,םיכרכה תשולש לעפמ לע דוד המלש תא ךריב אוה .ןליאכימ דילי ,הינמור ילוע
 .לארשיב ךשמהה רודו הינמורב זוחמהו ריעה ינב לש רבעה

 םימייקמ הטרדנאה דילש רמא הביבסהו יוהורוד יאצוי תליהק לש הבר ,ןמרסו ףסוי ברה
 רשיי ול עיגמש ורמואב ,דוד המלשל םיחבש ףיערה אוה םג ."חוכשל אלו רוכזל" החטבהה תא
 .הביבסהו יוהורוד יאצוי רוביצ לש דוחיא םייק ,הליהקה יגיהנמ תוכזבו ולעפמ תוכזבש ,חוכ

 רוד .םימדוקה לש םכרדב ךישמהל וירבדב חיטבה ךשמהה רוד גיצנ ,ונאינזול ןאילטס 'גניא

 .ול ומדקש תורודה לש תרוסמהו תשרומה תא ןוצרב לבקמ ךשמהה
 ,שיגדהו ןורכזה תרצעב ףתתשהל ול אוה דובכש ןייצ םהרבא רדנסכלא ,"םשו די" גיצנ

 חולשל שקיב אוה .החצנהל ,"םשו די" תיירפסל וסנכוה דוד המלש ךרעש םירפסה תשולשש
 לש דע-יפד וקלוח םוקמב ."םשו די"ב םרכז תא חיצנהל ידכ ,םיפסנה לש םיטרפו םיפסונ תומש

 .הרובגלו האושל ןורכזה תושר
 ריש תאירקב לעננ סקטה .שידקו םימחר אלמ לא תליפת הרמאנו םילהת קרפ ארקוה םויסב

 .תולעמה

 ןמרה הינמ

 ( 27.6.1996 ,ןופצהו הפיח תושדח)
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 (ורמשוק) דוד-ןב הירא

 תונויצו תודהי לש תורוד

 האושב ונתחפשמ הדרש התוכזבש היליתפה

 ותוא היה ךושח םויו זע רופכ ,דבכ גלש
 האלמ הלגעב המצע האצמ יתחפשמש םוי
 תנחת ןוויכל ,ונתיבמ שוריגה ךרדב ,תוליבח
 .ריעב תבכרה

 שחרתמ המ יתנבה אל 11 ןב דליכ ,ינא
 ,םידדוחמה וישוחב ,ל"ז יבא לבא ,יביבס
 תושדח ולטוהש תוריזגהו םורגופה רחאל
 תא בטיה הארנכ ןיבה ,םידוהיה לע םירקבל
 ,רתויב ערל ןנוכתהו רימחמו ךלוהה בצמה
 .אובל רחא אלש

 לש תבכרב העיסנ לש תולילו םימי רחאל

 תפש לע ,יקאטא הרייעל ונעגה ,תומהב תלבוה
 היה הז) .הלילה תועשב ונעגה .רטסיינדה רהנ
 ,םיינמורה תונוטלשה ידי-לע ןנכותמו ןווכמ
 תוברוחל ונסנכוה יקאטאב .(הלילב עיגנש
 ויה תוריקה לעו םידוהי יתב םעפ ויהש
 םלרוג לע ,ונימדוק לש תונוש תורהזא תומושר
 .ונל םג יופצש המ לעו רמה

 ונתוא ומיקה רקובב םדקומ ,תרחמל
 וצורע לא "םיתכ"ה ךותמ ונתוא ושרגו תוקעצב
 לכ תא ריאשהל ונל ורוה םש ,קומע ידאו לש
 קיזחהל רשפאש המ קר וגנתא תחקלו וניצפח
 תופיחדבו תוללקב ,תוקעצב ,בושו .םיידיב
 הדגב תולעל םיגמורה םימראדנ'זה ונתוא וצליא
 ףטושה רטסיינדה תדג לא ,ידאווה לש הינשה
 לכ ונתוא וקיזחה ןאכ .המצועבו תוריהמב
 וסימעה ךשוחב קרו ,הכשחה תדר דע ,םויה
 ץע-תודוספר לע תוצובק-תוצובק ,ונתוא

 .בליגומ ריעל ,הינשה הדגל ונתוא וריבעהו
 םילייחה וררחש םידחא םירקמבש ורפיס

 ךות לא הפחסנ וזו הדוספרה לש לבחה תא

 םישנאה תא הליפמו םילגב תלטלטימ ,רהנה
 .םילייחה לש םקוחצ לוקל ,ועבט םהו ,םימל

 שגינ הדושפרה לע תולעל ונרות עיגה רשאכ
 היהש ,תכלכולמ תיקש דיב יל ןתנו יבא ילא
 רמא ַאוהש יל רוכז .היליתפו ןשי סומירפ הב
 ונעגה רשאכ .ידימ תיקשה תא איצוהל אל יל
 וליעמ תא יבאמ וטישפהש רחאל ,הינשה הדגל
 דחא שיא יבא לא שגינ ,הוורפה עבוכו םחה
 ,יבאל רמא שיהש ררבתה .והשמ ותא רבידו
 ראשהל לכונ םייסמ םוכס | תרומתש

 ;זוד-ןב הירא לש ויבא ,ורמשוק דוד

 1926 תנש

 תידוהי החפשמ לצא ,בליגומ ,וז הרייעב
 ובש דצל ,האלה תכלל ךישמנ אלו ,תימוקמ
 םיחקול םהו םינמרגו םינמור םילייח םיכחמ
 בצמה ,ונל.עדונ ,םש .גובה רהנל םידוהיה תא
 .עורג רתוי הברה

 חתפ ,תיקשה תא ינממ חקלו ילא שגינ יבא
 ךכ .ףסכ רורצ איצוה היליתפה תבוראמו ,התוא
 ,בליגומב תידוהי החפשמ לש רדחל ונעגה
 .וטיגל ץוחמ ןיידע היהש ,הנרא'זופ בוחרב
 בליגומב וטיגה תא ךכ-רחא ומיקה רשאכ
 וחצרנו םיימוקמה םידוהיה לכ וחקלנ

 הינמורמ םישרוגמה ,ונתוא וליאו ,תוירזכאב
 .םמוקמב ,וטיגל וסינכה היברסבמו

 סומירפהו היליתפה ךותב יובח היהש ףסכב
 ,תלחזמ םע ימוקמ רכיא רוכשל ימא החילצה
 ,היח יתבס ואצמנ םש ,דאשרב הרייעל עסנש



 יוהורוד

 לע םהשכ - רטכש תידוהיו בקעי יתדודו ידוד

 ורבעוהו הצרהמ ושרוגש רחאל ,תוומה ףס
 םשמ .םיארונ תואלתו לבסבו ךרפמ ילגר עסמב
 .בליגומל ,ונילא םאיבהו רכיאה םתוא ץליח

 ,דורשל יתחפשמל רשפיא היליתפבש ףסכה

 חיטבהש ,ץיבונר'צמ ידוהי לכונ עיפוהש דע
 ידי-לע הגוהנ תיאשמב ,הינמורל ונתוא ריזחהל

 יבאמ הבג לכונהש רחאל .ינמרג לייח
 ,םילודג ףסכ ימוכס תופסונ תובר תוחפשממו
 לכ וניכיח .תיאשמל תוכחל ונל הרוה אוה
 לכונה תא אלו תיאשמ אל וניאר אלו הלילה

 .אוהה
 רעצ בורמ יבא רטפנ הזה ןולשכה רחאל

 | .דבלב 37 ןב אוהו ,שואיו
 .םויקה יישק ולחה ,לזא ונפסכ לכש ירחא

 תרקהו םיגלשה תרשפה םע ,ביבאבש יל רוכז
 ,וילעמש ץעה רשג טטומתה ,רטסיינדה לעש
 ךותמ רשגה יקלח ףוסיאל םידוהיה וסייוג זאו

 ,םירקה םימל הראווצ דע הסנכנ ימא .רהנה

 םחל רכיכ יצח רכתשהל ידכ ,ךרפב הדבע ךכו
 ,ינא .החפשמה ינבל לכוא תתל ,קינקנ תכיתחו

 תוסוכ "רכומ"ו קושל אצוי יתייה 12 ןב דלי
 םימעפל לבקמ יתייה הרומתבו םירכיאל םימ

 םג םיתעל ךא ,המדא-חופת ,םחל תסורפ

 .יחל-תריטס וא הטיעב
 םה הלאש ,תעדל יל בוצע רוחאל טבמב

 לש ותיישות יכ ןימאמ ינא .יתודלי תונורכז
 אוהש לבח .חוטב תווממ ונתוא הליצה ל"ז יבא
 .דעל ךורב ורכז יהי .לצניהל הכז אל ומצע

 ידלי""  תרזחה םע יוהורודל יתרזח

 ,ריעב יתראשנ אל .הינמורל "הירטסינסנרט

 תיבב יתדמל םש ,טשרקובל יתכשמה אלא

 יתילעו (שיטפה) "(2נס03םט]" יעוצקמה רפסה
 סקמ" םיליפעמה תיינואב ,1946-ב הצרא

 ונאלכנו םיטירבה ידי-לע ונרצענ ."ואדרונ

 הז הנחממ ירורחש רחאל .תילתע הנחמב

 ןוכיתה ס"היבל "רעונה תיילע" תרגסמב יתעגה
 ,םייתנש יתדמל םש ,הדוהי תלחנב יאלקחה

 .רורחשה תמחלמ תישארו הנידמה תזרכה דע

 תבשה" תי"ווח תא יתרבע רפסה-תיבב

 תרגסמב קשנב םג יתנמאתה םשו "הרוחשה
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 ריעצ שיא ונילא עיגה םימיה דחאב .הנגהה

 ונתוא חקל אוהו (סרפ) יקסרפ ןועמש םשב
 .ןדריה קמעל

 וב יתתרישו ותישארב ל"הצל יתסייגתה

 תנשב ,הילד םתדליו הקבר ותשא ,דוד ןב הירא
17 

 יברק לייחכ הליחת ,תופוצר הנש 30 ךשמב

 הביטחב ןושאר םיכ"מ סרוק יתרבע) "ינלוג"ב
 .םינוש לוהינ ידיקפתב ךכ-רחאו (וז

 הנש 18 יתדבע ל"הצמ ירורחש רחאל
 .תואלמגל יתאיצי דע ,הפיח תטיסרבינואב

 ,הקבר תא השאל יתאשנ 1958 תנשב
 וישכע ,הילד ונתב ונל הדלונו ץראה תדילי
 אשונב לוהינו הישעת תסדנהמ ,ןוינכטה תרגוב
 .םיבשחמ

 ייחב יתרבע רשא תא רפסלמ העיריה הרצק
 ונשוריג לש ףרוח םוי ותוא זאמ ,יתיווחש המו
 ,הירטסינסנרט תאושב יתודרשה ,יוהורודמ
 םג התיה וז .הלא ונימי דע ייחו הצרא יתיילע
 .ונריע ינבמ םיבר לש םקלח תנמ

 דע ינעיגהו ינליצהש םלוע ארובל הדומ ינא
 ינבו ונינבל ,ונמצע וגל - רפסל ידכ ,םולה

 .ונעגה ןאלו ונילע רבע המ ריכזהלו רוכזל ,ונינב
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 (ורמשוק) דוד-ןב הירא

 סיפב התכז ימא
 תונב שולשו הנמלא םא ,ןהכ תחפשמ

 החפשמכ יל הרוכז ימא דצמ יתחפשמ
 ,ןהכ בייל-הירא יבס תא .םישנה הב "וטלש"ש
 אוה יכ ,יתרכה אל ,יוהורודב היפאמ לעב היהש

 תב ,היח יתבס .הנושארה םלועה תמחלמב רטפנ
 תלפוטמ ,הנמלא הראשנ ,ןהכה ףסוי-קחצי
 ,יטב ,ל"ז (ימא) הנגר'צ-הט'ז :תונב שולשב
 הדיאו ,יוהורודמ רחוס ,רניו םייחל האשינש

 הרומ ,רטכש בקעיל האושנ ,רטכש (תידוהי)
 .הצרהמ ,ךנחמו

 תא ואצמ הירטסינסנרטל שוריגהו האושה ג. "רצ 2
 הכרדב .רטכש הדיא התב לצא ,הצרהב היח יתבס ו

 היתולבס ,הירטסינסנרטב ןמזה לכ ךרואלו םשמ ,
 הלאמ ךורע ןיאל םיירזכאו םישק ויה היתואלתו | (בתוכה לש וירוה) ורמשוק הט'זו דוד

 .בליגומב ,ונלש םתנותח םויב
 תטשו םינפל יונ תניג םע ירפכ תיבב ,יניובזר בוחרב ,יוהורודב יתבס היח הימי בור תא ךא

 "םעדיוב"ב םישביימ ויה ופוסיא רחאלש ,סרית רקיעב ולדיג ובש ,תיבה ירוחאמ לודג המדא

 לש התיב - ינשה דצה ןמו עודי ירצונ ד"וע לש ותיב היה יתבס תיבל תונכשב .(גגה תיילע)
 החפשמ לש הלרוג .תונב יתש םהל ויה .טפנ תריכממ וסנרפתהש ,'ץיבונמלק ,תידוהי החפשמ

 .יל עודי אל וז

 ,המונצ השא התיה היח יתבס
 ,יטננימודו קזח יפוא תלעב ךא

 תסנרפ לועש יל רוכז .דואמ המכחו
 ,דואמ הילע דיבכה החפשמה

 אישהל הגאדה ןכו ,הנמלאכ דחוימב
 הינודנ ןהל חיטבהלו תונב שולש
 לע דחוימב לפנ הסנרפה לוע .האנ
 ינפלו (ימא) הט'ז ,הרוכבה תבה
 - ל"ז ורמשוק דוד יבאל - היאושינ
 תודובעב תולילו םימי הדבע איה
 בר ןורשכב התשעש הכאלמ ,המקיר
 .ריעה לכב תועודי ויה היתודובעו

 תא הלהינ יטב - תיעצמאה תבה
 תריכמב הקסע םגו תיבה קשמ

 ו ו : | הניגה ירפ ,תיאלקחה תרצותה תידוהי ,יטב ,הט'ז :לאמשל ןימימ - ןהכ תיבל תונבה שולש
 םשו הארוה דומלל ץיבונר'צל החלשנ איה .םידומילל הדעונ ,תידוהי ,הריעצה תבה .רצחבש

 .רטכש בקעי הלעב תא הריכה
 סיפב לודגה סרפב התכז איהו לודג סנ הל שחרתה ,תוורפה רחוס ,דודל ימא לש היאושינ ברע

 .החפשמה לש תויפסכה תויעבה אלפ-חרואב ורתפנ ךכו

 .92 ליגב ןאכ הרטפנו םישימחה תונשב הצרא התלע היח אתבס
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 ,וז החפשמב תרחא תומד
 המא התיה ,הנימב תדחוימ השא

 .לאומש תב הנח ,יתבס לש

 ,המישרמ ,תירויצ תומד וז התיה

 ,תחפטמב דימת ףוטע השאר

 םידליכ .ראווצה ביבס הרושק
 הל ויה יכ ,הילא אובל ונבהא

 ריינב תופוטע תוליבח הריגמב

 תוסורפו םיקתממ ןהבו ,הפי

 הרג איה .דכנ לכל הליבח ,הגוע
 תועינצב ,קושה דיל ןטק רדחב
 התיב דיל ,תולדה ףס לע ,הבר |

 יתבס לש תוחא ,הרש התב לש

 .היח
 אתבס החצרנ שוריגה םויב

 םילייחה ידי-לע תוירזכאב הנח

 .עדונ אל התרובק םוקמו
 התיה ל"ז הנח אתבסל

 ,הרש ,תחא תב :הפנע החפשמ

 'יבוקרמ השמל האשינש

 :תונב שולש םהלו ,ןליאכיממ לארשיב - היתונב םע היח אתבסה

 ןולוחב ןימלעה-תיבב ,הצרה ישודקל הרכזאב (לאמש דצמ) תויחאה שולש
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 תוחפשמ ומיקהו ץראל ועיגה ,ודרש תונבה .הירטסינסנרטב ופסינ ןהירוה .הזילו יטב ,המולב
 .תראפתל

 םשב ןב םהל היה .בליגומ וטיגב ופסינ םהינש .ןאבאראדמ לגס דודל האשינ הלייב ,תרחא תב

 םשב ןב וירחא ריאשה אוה .רטפנ םש ,אבס-רפכב רגו ץראל הלע םימיל .טשרקובב רגש ,ימס
 .ןאבאראדמ אבסה םש לע ,דוד

 לעב היהו ץאלגב ררוגתה ,לאומש ,הנח אתבס לש רחא ןב
 םימילש ,ויתונב יתש םע ץראל הלע אוה .ריעב הדעסמ
 םינדע בשומב קשמ תלעב ןהמ תחא .תוחפשמ ומיקהו ואשינ
 .םי-תבב הרג ,יטב ,הינשהו

 ,טשרקובב רגש (לארשי) לורטס ,הנח אתבס לש ףסונ ןב
 תמסרופמ הדעסמ - "לורטס הל" ,הדעסמ לעב אוה םג היה
 םג חתפו עבש-ראבב בשייתה ,ץראל הלע םימיל .טשרקובב
 .ןבומכ "לורטס הל" םשב ,הדעסמ ןאכ

 לש ,הפנע תידוהי החפשמ לש תלשוש ,ךרעב ,יהוז

 התיעצמא ,יוהורודב התישארש ,םיעונצו םירשי םישנא
 .לארשיב - תורודל - הכשמהו הירטסינסנרט לש םונהיגב

 יוהורודב דליכ דוד-ןב הירא ,בתוכה

 אירמ יבג לש ודכנל הוצמ-רב

 1996 רבמצדב הוצמ-רב גגח ןאירמ יבג לש ודכנ ,ץרווש בקעיו הרואיל לש םנב ,ץרווש יש
 .םילבוי יתליהקה בושיב

 תסנכה-תיבב םיללפתמ םע הוצמ-רבה ןתח ,יש :הנומתב
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 (וראודרפ) קרב הנימ

 וראודרפ םייח לש ורכזל

 יוהורודב םורגופב חצרנש

 הנימ תבהו וראודרפ (הטנ'ז) הלדנייש היח הנמלאה ,ונחנא
 םייח ,באהו לעבה לש ורכז תא ןאכ תולעמ (וראודרפ) קרב
 .יוהורודב ,עודיה םורגופב ,1940 תנשב חצרנש ,ל"ז וראודרפ

 םינמור םיטנדוטס לש הצובק תרבחב תפתושמ העיסנ ידכ-ךות

 ,דחי ועסנ הבש הלגעה ןמ תדרל םייח הווטצה (םידוהי-אל)
 .םגאל ותפוג תא וכלשהו ובגב וב ורי םה

 ,ותא דחי תרישש םדא ונל איבה וחצרה לע העדוהה תא
 .ינמורה אבצב םיאולימ תורישב

 ,םידוהי םילייח 16 םע דחי ,םיחא-רבקב ורבק ל"ז םייח תא
 .םינמורה "קשנל םהיחא" ידי-לע תונדגובב וחצרנש

 .שמח תב הדליו 28 תב הנמלא וירחא ריתוה אוה

 רבע םש ,הירטסינסנרטב זוכירה תונחמל ונשרוג הנש רובעכ
 ינמור לייחכ וראודרפ םייח .בר לבס ונילע

 אלל ונמצע ונאצמ םש - יוהורודל ונרזח ,לבס תונש עבראכ רחאל ,תונחמה ןמ ונררחוש רשאכ
 .שוכר לכ אללו ךמות באו לעב

 םירוה ונא .ואלרה דילי ,קרב לאירזע םע יתנתחתה 1953 תנשבו הצרא ונילע 1950 תנשב

 .םידכנ השימחל םיבסו םינב השולשל

 .120 דע ,87 תב םויכ איה היחתש ימא

 עסונש ונמעטמ גיצנ ונשי דימתו וחצרה םויב אבא לש ורכז תא תולעהל תודימתמ ונא הנש לכ

 .יוהורודב ןימלעה-תיבב ורבקל הלועו הינמורל דחוימב

 וראודרפ הטנ'ז - הנמלאה



 -תיבב היבא רבק לע (לאמשמ הינש) קרב הנימ

 לאירזע הלעבו קרב הנימ

 יוהורודב ןימלעה
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 (ונאי'צואנרט) ןמלטייט ה'צוט
 ד"יה ונאי'צואנרט קחצי ,יבא רכזל

 .הבהאו םוח יל וקינעה ירוה .הווקת יאלמו םיפי יל וארנ םייחה .16 תב זא יתייה
 .ונתרייע לע התחנוה האושו םימשה ינפ ורדק עתפל

 "הזוארק" לעפמב ,הרייעה ידוהי ראש םע דחי ,םיאולכ ונייה םימי השולש
 ונתוא וררחש םינמורה םלוא .ונלוכ תא ולסחיש תועומש ויהו ,היברסב ,הצילסובונבש
 םינמורה םילייחה וללוחש חבטהו סרהה ינמיס בטיה ורכינ ץוחב ."וטיג" ונל ומיקהו
 דוע וארנ תולעתבו םיפורש ויה םיתבה תיברמ .םיטייבוסה תגיסנ ירחא ,הרייעל םבושב
 .םורגופה ימי תשולשב וחצרנש םיללחה תויווג

 ,תוחפשמ המכ דוע וב רוגל וסנכנ ונדבלמ .וטיגה םוחתב אצמנש ,ונתיבל ונרזח
 ,דחא 'ג םויב ,תועובש השולש רובעכ .קינלטסופו יקצורפ ,יקסלופמי תוחפשמ ןהיניב
 אבא .בלב תוריקד יתשח ינא םגו התכב ימא .יבא תא ורסאו הרטשמ ישנא ינש ואב

 בבותסה תיבה ןמ ותאצב .ריאמ ןטקה יחאל קשינו יתואו רשא יחא תא ,אמא תא קביח
 .בוש אלל ונתאמ דרפנש שח וליאכ ,ויניעב תועמדשכ ,ונילא וטבמ תא בוש הנפהו הרוחא

 ןויסנב ,םינוש תומוקמב ונצצורתהו הצילסובונ ידוהימ 38 דוע ורסאנש ונל עדונ
 םילוכי םניאש ונל ורמא תידוהיה הליהקה ישנא .סרח ונילעה ךא ,יבא תא ררחשל
 .ןוטלשה םע עגמ לכ דוע םהל ןיא יכ ,המואמ תושעל

 תא יתבזע ,וטיגה ןמ תאצל רוסיאה תורמל .יבא תלצה ןעמל לועפל ינא יתטלחה זא
 עיגהל יתחלצה דציכ והתו םירטושה יתוא ורצע םש .הרטשמה תנחת לא יתצרו תיבה
 .וינפל יתוא ואיבהו דקפמה םע רבדל ינוצרבש יתרמא .רושיא ילב םשל

 יכרדב יב תוריל ויה םילולעש יתעדי אל םא ,ןיצקה יתוא לאש ורדחל יתסנכנשכ
 תא וינפל יתחטשו יכבב יתצרפ .אבא לע אלא ,ימצע לע יתבשח אלש יתינע .ןאכל

 יתוא עיגרה דקפמה .אבא תא ליצהל לוכיש דיחיה אוהש ול יתרמא .יל רוזעל יתשקב |
 .ונחלוש לא תשגל יל רמאו

 ,לומתא ילא תאב ול .דעומה תא תרחא :רמא הב ןייעש רחאלו המישר איצוה אוה
 .יבל יב ץווכתנ העידיה עמשל .גרוהל םלוכ ואצוה לומתא לבא .ךל רוזעל לוכי יתייה
 .ילגרל תחתמ תטמשנ עקרקהש יתשגרהו ושבי יתועמד

 ידוהי לכ ושרוגי רחמש יל הליג תאז םע .התיבה ינווליש רטוש יתא חלש דקפמה
 .ןוסאה לע אמאל יתרפיסו התיבה יתרזח רובש בלב .הצילסובונ

 ימא .האושה ימיא לכ ונילע ורבע םש ,הירטסינסנרטל יחא ינשו ימא םע יתאצי
 הז וטיגב .קינל'צ'צ הנחמב ונראשנ ריאמ ןטקה יחאו ינא קרו ופסנ רשא יחאו הנילואפ
 ןושארה דליה הז היה .חספ ,רוכבה ינב תא יתדלי םשו ןמלטייט ןמלז ,ישיאל יתאשינ
 .קינל'צ'צ וטיגב דלונש

 (הצילסובונ לע ןורכזה רפס ךותמ)

 יוהורוד תדילי איה תבתוכה
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 .רפסל סנכוה אלו (36 - 0

 .שארמ ךכ לע םילצנתמ

 (הנפד) םואברברול םהרבא

 תרשע ךותמ ,"ל"ז ירוה" ,םירמאמה דחא טמשנ שונא תועט ללגב ,ברה ונרעצל

 ימע) 'ב ךרכב ,(הנפד) םואברברול םהרבא רמ תאמ "יתעדיש יוהורוד" הרדסה ירמאמ

 בתוכל המרגנש שפנה תמגוע לע הנכה ונתולצנתהו ונרעצ תא הזב םיעיבמ ונא
 .הלילח ןודז תנווכ םוש ילבו בל-םותבוהגגשב השענ רבדהש ,הנמאנ ותוא םיחיטבמו

 'ב ךרכל תוסחה ןתמב (הנפד) םואברברול םהרבא רמ לש ותמורתל ונתכרעה

 שארב םירמאמה תרדס תדמעה םצעב ,הליחתכלמ היוטיב לע האב ל"נה וירמאמבו
 רפכל ונשקיב וילע ,רעצמה לשכב תינשנו תרזוחה ונתעדוה תפסונ ןאכו ,ךרכה
 ותספדה ,(ונתולצנתה ירבד ללוכ) 'ב ךרכל ופוריצו דרפנב רסחה רמאמה תספדהב
 ישכור .('ד) הז ךרכב םג ותוא םימסרפמו םיבש ונאו (121 -120 'מע) 'ג ךרכב תרזוחה

 ךרכב 32 דומע רחאל ,ךשמהכ "ל"ז ירוה" - הזה רמאמה תא תוארל םישקבתמ רפסה
 ."ריקיל רקי ןיב" - ירישעה רמאמה ינפל ,'ב

 רמ לש םירמאמה תרדס לש הביל - ונתעדל םגו רבחמה תעדל - וניה הז רמאמ
 םג תויהל דעונו "ךמא תאו ךיבא תא דבכ" תווצמ תובישחבו זעה ויוטיבב ,הנפד
 ףיסוהלו םהיתובא סוחי ,םסוחיב םיאג תויהל ,ונידכנו ונינבל ךירדמו ררועמ ,הרומ
 .תורודה-תכוראבהזה תלשלשל תושדח תוילוח

 .(הנפד) םואברברול םהרבא ונדידיל המחנו יוציפ הלא ונירבד ויהי
 ונירה ,הז ךרכב הגגשב ולפנש םיפסונ םילשכ וא תואיגש ,הלילח ,ולגתי םאו

 תכרעמה

 ל"ז ירוה

 וליחדב ,הגרעבו הבהאב ינא בתוכ הז קרפ

 הרקוהבו הצרעהב שדקומ אוהו ,ומיחרו
 הגייפ תרמו שריה 'ר ,יביטימ-ירומ-ירוהל
 םיגבר תולשושל םישודק ערז ,ע"נ םואברברול
 .הרותה ירידא ,םימסרופמ

 בקע 'ר יאצאצמ |,ל"ז ירומ-יבא
 תוביתנ" ח"מעב ל"צז אסילמ ברה םואברברול
 ודכנ ,דועו םית"וש ,"תעד תווח" ,"טפשמה
 יתרומ-ימאו (יזנכשא) יבצ םכח - ץ"חה לש

 דצמ ןריבסו ןי'זור ,ליבונר'צ תלשושל רצנ ,ל"ז
 תלשושלו ל"ז דגמ יבצ השמ 'ר ,היבא
 תליגמ .המא דצמ י"שרל דעו ה"לש -ץיבורוה
 רפסב תאצמנ יתרומ ימא לש  ןיסחויה
 קלחב (193-191 'מע) 'א ךרכ "יוהורוד"

 66 ,ז"י ילשמ) "םתובא - םינב תראפת"

 ל"ז יבא לש :וליאו (העטומ רדסבו) ירבעה
 .הז ירמאמל ויתפריצ

 םואברברול (יבצ) לשריה 'ר ירומ-יבא
 בוגבוא הרייעב 19-ה האמה ףוסב דלונ
 אוה .עבש-שש ליגב ויבצמ םתייתנו היצילגב

 יוהורודב 1922 תנשב יתרומ-ימאל אשיינ

 הדלונ 1923 תנשב .יסאיב רוגל ורבע םשמו
 .1924-ב יתדלונ ינאו (הוש) ה'וס יתוחא

 ליחתה יבאו יוהורודל ירוה ורזח 1926 תנשב

 תחפשמ לש םיעבוכל תשורחה-תיבב דובעל

 הרזעו תלוכמ תונח החתפ ימא וליאו טרופפר
 תא יבא בזע ךרעב 1932 תנשב .תיבה תלכלכב
 תונחב ימא םע דובעל רבעו ח"היבב הדובעה

 רשאכ ,טסבתהלו םדקתהל וליחתה טאל טאלו
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 ו אווה רבא

 םגו תיבה קשמ לוהינ לטומ היה ימא לע
 .תונחה

 םורבא יל םיארוק ויה םינכשהש ינרוכז
 לש דכנה) לקינייא סעסיומ וא סעסיומ עגייפ
 עדאש ילב ,סעסיומ עגייפ וארק ימאלו (הסיומ
 יבסלש יל עדונ רתוי רחואמ .רבדה תביס תא
 תפוקתמ המשו (השמ) ייסיומ וארק (ימא יבא)
 הלא לכ .הנותחה ירחא םג הל ראשנ תודליה
 ,רחוס תוינאכ התיה"ש הילע ודיעי הוריכהש
 דעו רחשה תולעמ ."המחל איבת קחרממ
 ידמ .תונחבו תיבב הקוסע התיה הלילב רחואמ
 דיריל תעסונ התיה ,ישיש ימיב ,תועובש רפסמ
 תינוכמ תאצוי התיה זא .הניבוקוב-ץואדר ריעב
 תרזוחו דיריה  ריעל וארט םיחאה לש הנטק
 ימא .תורוחס תסומע ,תבשה תסינכל ךומס
 .תבשל ןחלושה תא ןיכהלו ץחרתהל הקיפסה

 םש ויה הלש הפאמה ירבדו הילושיב
 הבל-בוטו הרשוי ,התוחקפ .םינכשה יפב רבד
 תינתלעפו תינקסע .ויה ןידה אמלע ןמ אל

 ךוניחל תגאוד םגו תיבה יכרוצל השוע .התיה

 תשא"כ יתרומ-ימא הרייטצנ יניעב .הידלי
 שידקהש רישב תראותמ איהש יפכ ,"ליח
 .תילאידיאה הידוהיה השאל ךלמה המלש

 הנענו החותפ ודי ,היה בל-בוט ירומ-יבא
 דמעמה ינב םע ונינמנ ונא .וילא הנופה לכל
 ,םינפ-ריבסמו ןכייח םדאכ ורכוז ינאו ינוניבה
 יינע םיבורק םג ונל ויהו .לכל רזעו ןתנש
 היה ויבא תיבמ וכוניח .םהל רזעש ,ונתיב

 ךרפמ הדובע םוי ירחא ,ףרוח יברעב .ינויצ
 ילו יתוחאל אורקלו תבשל גהונ ּהיה ,תונחב
 וא "םידיסח להק" רפסה ןמ שידייב םירופיס
 "הפיה תורפסה" התיה וז .םימכח ישעמ
 .ונתיבב היוצמ התיהש הדיחיה

 וליפא ריכזה אל יבא ,םרה וסוחי ףא לע
 .סחוימה ואצומ לע ,לק זמרב ולו תחא םעפ

 ןיסחויה בתכ ידיל עיגהשכ ,70-ה תונשב קר
 יבא דצמ יאצומ םג רוקחל יתלחתהו ימא לש
 םוקמב .ותחפשמ רוקמל יתעדוותנ זא קר ,ל"ז
 ,יב רידחהל ףידעה ,יתחפשמ סוחי לע תוחיש
 ץראלו לארשי תרוסמל הבהא ,אוה-וכרדבו
 ונדמע רבכו הצרא תולעל היה ומולח .לארשי
 אוהו רבדה עייתסנ אלו 1927-ב י"אל תולעל
 תנשב ומישגהל הכזש דע ,םולחל ךישמה

9. 
 ידוהיב תוערפה ירחא ,1941 תנשב

 ברקתמה ןוסאב יבא שח טשרקובו יוהורוד
 "אביקע ינב" לש הרשכהה ףינסל יתוא חלשו
 ץופ םע .ב הילעל דמעומכ ,טשרקובב

 לכ הרסאנ ,1941 ינויב הינמרג-היסור תמחלמ

 תינכות םגו תונוטלשה ידי-לע תינויצ תוליעפ
 טשרקובב יתוראשה םצע .הלטבתנ הילעה
 רוזחל ילב ,הרשכהה יפינס תריגס ירחא

 יתחפשמ תאו יתוא הליצהש איה ,יוהורודל
 דיכ תאז האור ינא .הירטסינסנרטל שוריגהמ
 .החגשהה

 תועורז ידי-לע יתספתנ 1943 טסוגואב

 טשרקובב הייהש רושיא ילב ןוחטבה
 1943 רבמצדב .יוהורודל ,התיבה יתרזחוהו

 םירזחומה ינושאר ונריעל עיגהל וליחתה
 םיחרוא-ןולמ שמיש ונתיבו הירטסינסנרטמ
 תורייע ינבל דחוימבו ,תורזוחה תוחפשמל
 .שוריגה תפוקתב וסרהנ םהיתבש ,הביבסה
 ותייערו ןמדנל םולש 'ר :ןהמ תודחא קר ריכזא
 תחפשמ האב ,םה ונפתנשמ ;ןאבאראדמ
 לארשי 'ר לש ויחאו ומא) ןליאכיממ ןמדנבייל
 לגס בייל-ריאמ תחפשמ - םהירחא .(ןונבל
 רדנוב וניבורק תוחפשמ םהירחאו ,הצרהמ
 האל יתדוד תחפשמ םג ןכו ,ץיבונר'צמ לגסו
 גג-תרוק ואצמ ,רותה יפל ,םלוכ .ןורקנבל
 .תומח תוחורא םגו ,ונתיבב

 םתומד חיצנהל ודעונש ,הלא ךרד-ינויצ
 לצנל יל ורשפיא ל"ז ידוה לש האלפומה

 םהל בח ינאש בוח עורפל וז תיאדיחי תונמדזה
 לכש הלאל יתרקוהו יתכרעה וז ךרדב עיבהלו

 .ונמזב תאז ךירעהל יתעדי אל ינאו ינובהא ךכ
 ...יתייה ררוס ינאו הבהא תותובעב ינורסי םה

 ינא ,בר רוחיאב ,םויכ תוחפה לכלש ירשא

 ינא ןיאש ינחוטב .תאז ךירעמו עדומו עדוי
 בהוא סחיל וכזש ,ונריע ינב יליג-ינב ןיב דיחי
 תאז ואטיבש םהמ שי .םהירוה דצמ םחו
 תונורכזו םירמאמב תאז ואטיבש שיו הפ-לעב

 רבדה תא ןיידע םימינפמה םהמ שיו .הז רפסב

 םהל תויהל ינוצר ףינורחאה הלאל .םויה דע
 ,םהירחא םהינב-ינבו םהינב ועדיי ןעמל ,הפל
 בוטה ןמ תונהיל וכזש הכרב ימל הדות ימל
 .וב וכרבתנש

 ופיסויו םהיתובא אצומב ואגתיו וכרבתי
 םהב ודבכתיו םתובא תומש הוואגב תאשל
 םהינבל תותבסהזו םיבסה תומש וחיצניו

 תרשרשב תוילוח ופיסוי ךכ ידי-לעו םהירחא

 .תורודה תכורא בהזה
 ירומ-ירוה סה םייוארו םייואר ,םוכיסלו

 .הז ירמאמב יתילעהש הכרעהה ירבדל ל"ז

 ,יכוניחב םתמורת-םקלח ףיסוהל שי םהילע
 - ילש .םייחב יכרד תייוותהבו יתומד בוציעב
 .אוה םהלשמ

 .ךורב םרכז יהי
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 םינב תראפת

 יכדרמ השמ ברה לש ויבתכמ טוקיל ובו "םינב תראפת" רפסה עיפוה ה"נשת תנשב

 םידחוימ םיעורא ,הדגא ,הכלה יאשונב ןד רפסה .המידק בושיה לש ובר ,א"טילש סאיבוט

 .ץמאינ הרטאיפמ ברהו שוהמ ברה ,ל"צז םינברל ןורכזו
 וינב ינש .ודי-לע רואל אצוהו סאיבוט ךונח ברה ,רבחמה לש ונב ידי לע ךרענ רפסה

 .ונתחו

 ברה לש ותב ,יחת לרפ תרמ ותייערלו ומצע רבחמל העתפה תניחבב היה רפסה תעפוה

 .ה"ע לזיר המיס תרמו ל"צז ןמרסו סחנפ
 .םהיבא יבתכמ ינש ךרכ תנכהב םינבה םידקוש הלא םימיב

 החולש איה החנמ

 רפס

 םינב תראפת

 ארומו דוככ יטגרב טגומ

 םדק
 וניבא וננודא

 ןואגה ונברו ונרומ

 א"טילט טאיבוט יכדרמ השמ ברה
 םייח תונסו סימי ךרואל ?ןכ* תנסל ועיגהב

 םינבה תכרכב
 *םינב ינב - סינקו תרטע"

 דובכו רשוע הלאמטבו הנימיב םימי ךרוא
 הכרב הארי ללכה ןעמל ולטעב

 ורואל ותוא' םיברו
 אילעט ארוהנו אפוג תוירכ ךות

 הלעב תרסע ליח תשסא ונמא םע דחי

 ייחת לרעפ תינברה
 חצנ סנימיב תומיענ

 בל לכב םיריתעמ

 סאיבוט .מ טחנמ ברפדלוג םהרבא | סאיבוט ךונח
 ותיבו וחיבו

 ה"נשתה תבט ני

 "םינב תראפת" רפסה רעש

 טתובא - םינב תראפת
 .הקדחו-* .דקחקהה ה קיחההההי"יהההי

 לח דחוק חה לה-ההו הקו הירי הדחחה

 היח שפנל ןויצ

 תקרצה תינברה ונתנקז

 ה-ע לזיר המיס תרמ

 א"טחלבי תשא

 א"טילש ןמרסו והילא סחנפ ג"הרה
 הינמור - יוהורוד ק"דבא

 ץרא יקוצמו םלוע ילודג ,טישודקו םינואג לש סתב

 ל"צז לקנרפ ךינעה ךונח יכר ע"הגה ,היבא |

 טרוקב הלעמלו

 שטאשטובמ באז רזעילא יבר

 "םייח סימ ראב* לעב ץיבונר'צמ רריט םייח יבר

 לארשי לש סרוגינס בושטידרבמ קחעי יול יבר

 בוט-סש-לעב לארשי יכר

 מ"גבנ

 הדועתו הרותל הידלי ךוניח ןעמל הייח השדיק

 הרהטב התמשנ הבישהו ,טירמ םירוטיב השפנ הככיז

 ג"נשת תבט א"כל רוא

 ה ב 2 1 .ה

 תינברה ,החונמה אתבסל השדקה דומע
 םג רטפנ ז"נשת ולסכב .ה"ע לזיר המיס
 ל"צז ןמרסו והילא סחנפ ג"הרה ,אבסה
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 ל"קוצז לקנרפ ךינעה ךונח | ו"ומדאהק"כ
 הפיח - יוהורוד

 לקנרפ ךינעה ךונח 'ר ר"ומדאה לש אלוליהה םוי לח ןוויס שדוחב
 תלשושל רצנ היה ר"ומדאה .הינמור ,יוהורוד ק"קדבא ,ל"קוצז
 ףלוו רזעילא 'ר ר"ומדאל ןב רחא ןב ,םינברו םיר"ומדא לש תראופמ
 , .ל"קוצז ןרהא ףסוי 'רו ל"קוצז

 .יוהורוד ריעב ךכ-רחאו ,שטאשטוב הרייעב תונברב ונהיכ ויתובא

 הבו דאבסלרק ריעב בר היה ל"קוצז לקנרפ ןמלז םלושמ 'ר ,ויבא
 ,יאמש :םיכר םימותי השימח וירחא וריאשהב ,ריעצ ליגב רטפנ
 לצא ולדג םה .ףלוו רזעילאו קחצי יול ,ךינעה ךונח ,שיבייל-הירא

 םתוא לדיגו ותוסח תחת םתוא חקלש ,ל"קוצז ןרהא ףסוי 'ר ,םבס
 = לש ותב םע ךדתשה ,וקרפל ךינעה ךונח 'ר עיגהשכ .שפנ-תוריסמב

 ר"ומדאה .בושזאלב ריעה ידבכנמ ,ל"צז רליד ןרוא לאכימ 'ר דיסחה
 . המכ וימח לש ונחלוש לע ךומס היה

 .היצילגבש אשייר ריעב רוגל רבעש דע ,םינש

 ריעב תונברב ונהיכש ויתובא םוקמ תא אלמל ,הינמורבש יוהורוד ריעב רוגל רבע ו"צרת תנשב
 .הכרבו הצע ונממ לבקל ואבש ,וידיסח לע בוהא היהו המר דיב ותדע תא גיהנהל ליחתה ןאכ .וז

 ואצמו תונחמהמ ורזחש םיטילפ הברה יוהורוד ריעה ךרד ורבע הינשה םלועה תמחלמ ירחא

 ,קקזנו ךרצנ לכל בושק היה וביל .חורבו רמוחב וידי-לע ורזענ םהו חותפו םח תיב ר"ומדאה לצא

 םהל קפסל ותלוכי לכב גאד ל"קוצז ךינעה ךונח 'ר .היוודה םשפנל עוגרמ ולצא ואצמ הלאו
 .תוינחורב םא ,תוימשגב םא ,םרוסחמ

 .ב"כשת תנש דע תוריסמבו הבהאב יוהורודב ותדע תא גיהנה ר"ומדאה

 לקנרפ ןמלז םלושמ 'ר ,ודיחי-ונבל ךומסב ,הפיחב בשייתהו ק"הראל ר"ומדאה הלע וז הנשב
 .ל"ז

 ךרבתהלו ותרוק לצב ףפותסהל ואב וידיסחמ םיברו הליפתלו הרותל שרדמ-תיב םיקה הפיחב
 ותיילע רחאל דבלב םייתנש ,ד"כשת ןוויס ט"י ,ק"בש לילבו םימי ךיראה אל בלה ןובאדל .ויפמ
 .םיבורמ םירוסיב ךכדזהש רחאל ,הארובל הרוהטה ותמשנ תא בישה ,הצרא

 .ןמא .לארשי לכ לעו ונילע ןגת ותוכז

 (ל"קוצז ר"ומדאל אלוליהה לגרל אצוהש םוסרפ)
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 ןירבוג ףסוי ר"ד
 (סומידב) לארשי רירגש

 תידוהיה תלחגה לע דקפומ היהש ברה
 ל"ז.ןמרסו והילא סחנפ ברה לש ורכזל םירבד ךותמ

 ותריטפל םישולש תואלמב

 תרגסמב ,םינש רשעכ ינפל ,יוהורודב יתליהקה זכרמב הנושארל יתשגפ ןמרסו ברה תא
 ןהל איבהלו ןהיכרוצ לע דומעל ,בורקמ ןריכהל המגמב ,הינמורב תוידוהיה תוליהקב ירויס
 .לארשי תורירגש רבד תא

 ,הרומכ ,ברכ ימואלה ולעופ ינפל הלגנ הבש ,ל"ז ןמרסו ברה םע יתלהינ הכורא החיש
 לכ תא אלממש ימכו ,יטסינומוק רטשמב תודהיה לע הרימשה תוכלהב יתד ךירדמכ
 תרוסמו תידוהיה תוברתה ,ידוהיה ךוניחה ,תדה םוחתב תוינוגראהו תויתדה תויצקנופה
 הקבאנש הליהקב תאז לכ - ומע לא ףסאנ לארשימ םדאש דעו דלונה ךרה ןמ לחה ,לארשי
 ינמורה לשממהש םילושכמה לכ תורמל ,לארשיל תולעל התוכז לעו תידוהיה התודירש לע
 .הכרדב םש

 םילעפ-בר ,ויתוכילהב עונצ שיאכ ןמרסו ברה יתוא םישרה הז ינידמו יתביבס עקר לע
 טרפה יכרוצל תיאלנ יתלבה תוריסמה ,לארשי תרות ומלגתה ובש ,תולוכשא שיאו וישעמב
 .שעמבו ןוזחב לארשי -ץרא תלואגב הקומעה הנומאהו ללכהו

 םע ידיב הלפנ הלודג תוכזו התביבסבו יוהורודב תידוהיה הליהקה ידיב הלפנ הלודג תוכז
 ,הבושחה תימואלה תוחילשב תאשל ןמוזמו ןכומ היהו ל"ז ןמרסו ברה םהל םקש לע ,לארשי
 ינבמ דדובמ היה בר ןמז .וילע וליטה תידוהיה היר-וטסיהה רשו הנוילעה החגשההש
 ףרטצי החפשמה יבא םגש ,םבילב תננקמ הווקתה רשאכ ,לארשיל הגרדהב ולעש ,ותחפשמ
 קתורמ םינש ךשמב היהש ירחא ,לארשיל תולעלו ומולח תא םישגהל הכז אוה ,ןכאו .םהילא
 ראשהל םידוהי תובבל הרישכהש ,תשחולה תידוהיה תלחגה לע הב דקפומו יוהורודל

 ידוהי םא יניעב קפס ,וז תובבל-תרשכה אלמלא .לארשי- ץראל הקומע הקיז םע ,םידוהי
 םע לארשיל תולעל םירתוח ויה םאו םידוהי םיראשנ ויה תע התואב הביבסה יוהורוד

 .תינויצ היצביטומ
 - םיאלפומ םיפד םשר ,הפנעה תימואלה ותוליעפבו תקתרמה ותוישיאב ,ל"ז ןמרסו ברה

 רכזיי הזכש רותבו ,יטסינומוקה ןדיעב הינמור ידוהי תודלותב - הבר תימצע הברקה ךות

 .תורודל
 .השודקה ונצרא יבגר ול ומעניו ךורב ודכז יהי

 1997 ראוניב 26 ,ז"נשת טבשב ח"י

 1989 - 1985 םינשב הינמורב לארשי רירגשכ ןהיכ ןירבוג ףסוי ר"ד



 3 יוהורוד

 א"טילש ןמרסו הדוהי 'ר

 יוהורוד לש ר"ומדאה

 ז"נשת ןויסב ח"י ,'ב םויב

 הינתנב המייקתה (23.6.1997)
 ךונח יבר רכזל אלוליה תביסמ
 ומלועל ךלהש ,ל"צז לקנרפ ךינעה
 | .ד"כשת ןויסב ט"יב

 הדוהי 'ר שקבתה דמעמ ותואב

 לקנרפ ךונח 'ר לש ודכנ ,ןמרסו

 ןהכלו וכרד ךישממ תויהל ,ל"צז
 ."יבר רעיוהורוד" רותב ר"ומדאכ

 ופתתשהש ויצירעמו וידיסח לכ
 הצרעהו הרקוה ועיבה עוראב
 ךות ,ןמרסו הדוהי 'ר לש ותוישיאל
 ול ןתי םימורמב בשויה יכ הליפת

 תתל הכזיו םיינחורה תוחוכה תא
 .וילא םינופה לכל הבוט הצעו הכרב

 םיר"ומדא ופנתתשה | עוראב

 ,יקניפסמ ר"ומדאה םהיניב ,םינברו

 םייח ברה ,גלשא החמש ר"ומדאה

 .ואל השמ

 יוהורוד יאצוי ןוגרא ר"וי ,דוד המלש
 ןמרסו הדוהי 'ר ר"ומדאה ידיל ףלקה תדועת תא רסומ

 החמש ר"ומדאה ,שימלח קחצי ברה ,לאנבי לש הבר ,לקנרפ ריאמ ברה :הכרב ירבד ואשנ

 .ןמרסו הדוהי 'ר לש וידיסח םשב ,רלוק ןורוד ר"דו ןמרסו יסוי ברה ,גלשא

 ,ר"ומדאה דובכל הכרב ירבד אשנו עוראה תא החנה יוהורוד יאצוי ןוגרא ר"וי ,דוד המלש רמ

 א .יבר רעיוהורודה ,ןמרסו הדוהי 'ר

 הינתנב אלוליהב תואישנה ןחלוש
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 ,הדוהי 'ר לש ויחאו יוהורוד יאצוי תליהק לש הבר ,ןמרסו יסוי ברה

 שדחה ר"ומדאה דובכל הכרב ירבד אשונ
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 טשנפטשמ קידצה לע תונורכז

 :יוהורוד תרטשמ דקפמ
 ...הינמור לשומ תויהל הצור יברה

 דילי ,ו"יה ץיבוקרב באז ר"רה רפיס
 :הינתנ בשותו יוהורוד

 עיגהשכ היה עשת ןבכ ריעצ רענ
 .ויבורק לצא רוקיבל ,הכומסה טשנפטשל
 ,ריעב יתבר המוהמ הללוחתה תע התוא
 ,יברה רצח לע הפחיר הרומח הנכס ןכש
 [יוהורוד לש] הרטשמה דקפמו תויה
 לע המוצעה ותעפשהבש ,יברה לע ןישלה
 הכיפה עצבל אוה שקבמ ,הינמור ידוהי
 ...הינמור תנידמ לע לשומ תויהלו ןוטלשב
 םידוהי ינומה ורצחל םיאבש - היארלו
 םהו ףסכ ול םיאיבמ ,הנידמה יבחר לכמ
 .ותעפשהל םינותנ

 בל לע לבקתה הנשלהה רבד
 ,ימואתפ ןפואב ,דחא רקובו ,תונוטלשה
 הרטשמ ישנא ןומה רצחה תא ופיקה
 תא רוקחלו יברה תא רוצעל ושקיבו
 וללפתה תסנכה-תיבב .הנשלהה תותימא
 יברה יאבגו תירחש תליפת העש התוא
 ףוסל וניתמיש םירטושה תא ושקיב
 .הליפתה

 תספ 'ר יאבגה סנכנ הליפתה רחאל דימ
 תא יברל רפיסו להובמו דחופמ ץרווש בייל
 יברל םיניתממ םירטושה יכו השעמה יטרפ
 .הכומסה הרטשמה תנחתל םמע הוולתיש
 רוסמל שקיבו םיבבוסה תא עיגרה יברה

 עיפוי אוה הבורקה העשבו ששוח ונניאש
 ותחקל ךרוצ ןיאו הרטשמה תנחתב ומצעב

 .חוכב

 ןורכו ץבוק

 וג ." 5 םש ל 7
 יג ד"ומדא ןרמ ק"כ לש אלוליהד אםוי תארקל ל"וי

 םשניפסשמ קידצה

 א'עו [אמדירפ והיתתמ םהרבא כר
 ו"נשת - ג"צרת זומת א"כ
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 הריזגה יטרפ ועדונ םיכומסה םירפכב ףאו הביבסה יבחרב לק שיח ץופנ השעמה עמש
 םייס יברהו תוקדה וכרא אל ,ןכאו .רמשמ לכמ ורמשל יברה תיב ביבס וצבקתה םיפלאו
 חיכוהל חילציש חוטב אוהשכ ,הרטשמה ןוויכל תכלל לחהו ןיליפתה תא ץלח ,ותליפת
 .ותקדצו ותופח תא

 שארב יברה ךלה ךכו ,השעמה תא עומשל וקיפסה רבכש םתוא לכ וולתה יברה לא
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 םשו רי יתומוחבו יתיכב םהל יתתנו

 הע ]וזניבר יי[ ר צ-הרה תכ לד ר תרמ הדוסחהו העונצה יחיער
 יוחרורמ ,

 דיה לו וחיתתמ םהרבאו םיוח ודל
 ב"שת תנשב הירטטינסנרטב האושב ופסנש

 לז [רהא ףסוי 'ר צ-היה ב ]12*ב7 "7 ר צ-הרה ימח
 ררא 'ח רטפנ

 ד"יה לז ?| 1" רזכ קבר חרמ תיגבדה יתומח
 ב-סת תנשב האושכ התפסנש

 דיה לד רוש לאומש ד-כ לדנמ םחנמ ר הזהה כא
 הירטסינסנרטב האושב רטפנ - בהלנ טשעניפעטש דיסח

 = דיה לז ילתפנ רב רוש הו לז תהמ יחדומ ימא
 תאושב התפטנש

 .יקסבולזוק ל-ו לאומש דג ביל דוד דרה שרווב ימה
 ר"יח האושכ ופסנש [12ש] הש כ ,םק1)י יינבו

 ליז קשב !1ןק ןהכה רזעילא ר'כ 1' רב ב רלכ הרמ ש*והזב יחומה
 י ט"צרת ולסכ ז"י הרטפנ

 ן"יה ותיכו רוש לאוטש ברה י"ק חצנוה

 ,תרבוחב החצנה ףד

 יוהורודמ רוש לאומש ברה תחפשמ לש

 תונויצו תודהי לש תורוד

 .טשנפטש ריעבש הרטשמה תיב רבעל ,םיברוקמו םידיסח לש הלודג הכולהת
 תא וניכה רבכ הרטשמה תיבבו

 וקספיש םיטפוש וליפאו םירקוחה
 יתלב רבד - יברה לש ונידב דימ
 תא עישרהל ידכ תאז לכו ,ליגר
 .םדקהב וידיסח להקו יברה

 תיבל יברה תסינכ םע ,ןכאו
 דקפמ תא  ושקיב הרטשמה
 -  הנשלהה שיגמ - הרטשמה
 יכ חיכויו ותודע יטרפ תא טרפביש

 ןוטלשה תא שובכל הסנמ ןכא יברה
 דקפמה :אלפ הז האר ךא .הינמורב
 רבדל לוכי אלו םוד םלאנ ומכ
 ולוקב םיערה טפושה .המואמ
 ךא ,ותודע יטרפ לע רוזחיש והוויצו
 וידיב םינמיסב הארמ ,ולשב דקפמה
 לגוסמ וניא יכו ומע לב ולוק יכ
 .רבדל

 המשאהל יכ דימ וחכונ םיטפושה
 ררחוש אוהו סיסב לכ ןיא יברה דגנ
 .םידוהיה תולהצמ לוקל ,דימ

 יוהורודב ןורחא רוקיב

 עמשש ,אתא תירקמ ו"יה וראילוטס (רמתיא) רמות 'ר רפסמ קידצה לע רחא רופיס
 :ל"ז רודגיבא השמ 'ר ונתוחמ

 היה ,ךרעב ב"ערת תנשב הז היה ,יוהורוד ריעב ינמורה אבצל [השמ 'ר] סייוג רשאכ
 הדקפמל ךרדב ותעיסנב ,דחא רקוב .וררוא לנולוק םשב דחא לארשי אנוש רוזיאה דקפמ
 טשנפטשמ קידצה יכ ררבתה .המ-קחרמב הבר הלומהו שערב ןיצקה ןיחבה ,תיאבצה
 תא ענמש טעמכ ,יברה תיילמפ דיל ףסאתהש ברה רוביצה .ריעב רוקיבל תע התוא הב
 רטסו המיחו סעכ אלמתה ןיצקה .יברה תרכרכב ושגנתה םיסוסהש דע ,ןיצקה תעיסנ
 תושעל שקיב ברה להקה .םולכ הרק אל וליאכ ,וכרדב ךישמהו םעז תמחב יברל יברל
 :םרבעל ריטפמ אוהש ךות ,ותמקנ תא ענמו םהב הסיה יברה ךא ,הכמה ןיצקב םיטפש
 ורבע אל ,ןכאו .איעמש ןמ ושנוע תא לבקי הכמ ותוא ךא ,קדצב יתלביק יתכמ תא ינא
 .ותעדמ אצי ןיצק ותואו םימיה

 ךשמ יוהורודל רתוי קידצה אב אל ,ורופיס תא רמתיא 'ר םייסמ ,השעמ ותואמ
 !הנש םירשעכ

 (שנפטשמ קידצה רכזל האצוהש "טשניפטש תיב" ןורכזה ץבוק ךותמ)
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 ילאירא - רטוק (הקיל) הירא יר"תיבה לע ח"וד
 הטטירוקסה יקיתב

 < ינושארמ היה ,םירפסה ךרוכ ,ל"ז רטוק יכדרמ-השמ
 'םיפסכ ףסא 1922 תנשב דועו יוהורודב םיטסינויזיברה
 . .וכעב אלכה ןמ יקסניטוב'ז באז לש ורורחש ןעמל

 * ןתמ"ב הברמ ,תקדצ השא התיה ל"ז הקבר ותייער
 .הנמז לש תינרדומ תורפס תארוק םגו "רתסב

 רדב וכישמה רטוק בדו (ילאירא הירא) הקיל ,םהינב
 .לע ופדרנ ,יוהורודב ר"תיב ישארמ ויה םימילו םהירוה

 יאשחה הרטשמה ידימ ולבסו ונוע ,תינויצה םתוליעפ
 .668(560011/2 - תינתמיאה

 וירוענ ימי לע ,הירא לש ורופיס תא עומשל שגרמ
 :'ר לצא "הבישי"ב אלו וירבדכ "הדימעב" דמל רשאכ
 . לש תיכוכזה תונח לש גגה תיילעב ,ל"ז ןמרסו לארשי
 . ,ורזנפ ריאמ ,ץיבומייח (הלוביר) ןבואר םע דחי ,ץיבומייח
 ו | תאריו תודהי גפס אוה םש ,לדנב המלשו ולקב וקרמ

 ,ל"ז בד לש ורבק דיל הנחו הרא | חילשכ הביתה ינפל רבועו תווצמ רמוש אוה זאמו םימש
 יוהורודב 4 .רוביצ

 ונממ ,םירפס תכירכ - ויבא לש ועוצקמ תא םג הירא שכר תושבוגמה תוינויצה ויתועד דבלמ
 .וייח לכ סנרפתה

 יוליעו ןנוחמכ הלגתה םירצקה וייחב .1953 תנשב ,23 ליגב רטפנ ל"ז רטוק (דרנרב) בד ויחא
 .הליגר יתלב תילקיסומ הסיפת ול התיה :תוניחבה לכמ

 רבכ הווצמ-רב ותויהב .תונזחב ולוק ןתנ ןכו תירבעבו שידייב םיריש ,תוטרפואמ תוירא רש היה

 היה םיילקיסומה וירושיכ לשב .הפ-לעב ארק הרטפהה תאו ליגרו יקב ןזחכ הביתה ינפל רבע
 אוה םג היה בד .רלסק ינ'ג תמסרופמה תרמזה םע דחי ,תימוקמה "ףוקיא" תלהקמב ןלוס בד

 .ןורחאה ומוי דע אשנ ויתועד תאו יוהורוד ר"תיבב ליעפ

 ךשמב "יקסנדר" תסנכה -תיבב הבורע-ןבכ רוצע היהו רטוק יכדרמ-השמ ,באה רסאנ 1941-ב

 .1942-ב ,היברסב ,ץנידיב הדובע-הנחמל חלשנש דע ,תועובש

 ףטענ דליה .ורצעמ םוקמל דליה תא ול ואיביש שקיב באהו הלוח היה ,ןטקה ןבה ,בד

 םגש ,לקנרפ ךונח ר"ומדאה .הבר התיה םוקמב תושגרתההו ויבא לא תלחזמב אבוהו הכימשב

 .דליה לש ומולשל ללפתה ,םירוצעה ןיב היה אוה

 ךשמהבו ובצמ תא הרימחה רקה ףרוחה לא ,הטימה ןמ הלוחה בד לש ותאצוהש ררבתה ךא
 דחי ,רעונה תיילע תרגסמב 1946 תנשב הצרא תולעל היה רומא אוה .השק םיקרפ תקלדב הלח
 תורבחכ ולע תונבה יתש .רלשיפ יטב העסנ ומוקמבו רשפאתה אל רבדה לבא ,ופסק יטי םע

 .תורהצומ ר"תיב

 םיתעל רקחנו תונוטלשה לש "תנווכה לע" בד היה ,הינמורב תינויצה העונתה לוסיח רחאל
 .ריעב "הטטירוקס"ה ישנא י"ע תובורק
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 רבח בד םג היה ,תע התואב םלוכ וגהנש יפכ
 לבא ,7.)1'.א1. יטסינומוקה רעונה תעונתב (וליאכ)
 לע דנע ,הסרתהו דרמ לש הנגפה וזיא ךותמ ,בד

 למסה תא םג ,[2.7 א[. לש למסה דצב ,ותצלוח

 .ר"תיב לש

 ידי-לע הנועו רקחנ רשאכ ,תולילה דחאב

 סיטרכ תא וסיכמ בד איצוה "הטטירוקס"ה ירקוח

 תיאליע הרובג לש הנגפהבו 11.1.א6. לש רבחה

 .וירקוח לש תומהדנה םהיניע ינפל ותוא ערק

 לש יתואירבה ובצמ רימחה 1953-ל 1948 ןיב

 ןכו קינטלפ ר"ד ידי-לע המ-ןמז לפוט אוה .בד
 ,םשו ,טשרקובב "סאטירק" םילוחה-תיבב זפשוא

 ,וקסאיליא 'פורפ ינזואב רש היה וילוח תטימב

 אלל ךא ,וייח תא ליצהל םיריבכ םיצמאמ השעש

 .ליעוה

 יוהורוד ידוהי לכ .23 ליגב רטפנ רטוק בד

 וקקחנ ותבצמ לעו םימלועה תחונמל והוויל

 זא ואצמנ רבכ םירוהה ."ומד םוקני 'ה" םילמה

 וילע ולבאתה םהו 1951-ב ולע םה - ץראב
 .קוחרמ

 . ל"ז רטוק בד

 תניחבב אוהו וימי לכ "ףורש" יר"תיב ראשנ ,הנח ותייער םע יחה ,70 ןב וישכע ,ילאירא הירא
 .םימיה םתואמ ר"תיב לש "םינורחאה םינקיהומה" דחא

 הזחמ לע הז םשב םתח רשאכ ,יוהורודב דוע החפשמ םשכ ילאירא םשה תא ול רחב הירא
 רוא" םלואב ר"תיב תקהל ידי-לע הגצוה איה ."לזמה-שיב לקנעי" - 1947 תנשב ,שידייב בתכש
 דחא עודיכ אוה לאירא .ושוא'צ לרואמ קחיש הזחמב ישארה דיקפתה תא .יוהורודב "םייחה
 ןפואב ,ילאירא-ל ומש תא תונשל רטוק רהימ הצרא ואובבו םילשורי לש היתומש םיעבשמ
 .ימשר

 ידי-לע הנוע אוה .תינויצה ותוליעפ לע "הטטירוקס"ה ידי-לע תופוכת רקחנ רטוק הקיל
 .וישכע דע ותוא םיפדור איהה הפוקתה ןמ תונורכזו וירקוח

 םיכמסמה ינשו יוהורודב הטטירוקסה יקיתמ םינוש םיכמסמ הצרא ואבוהו ולגתה הנורחאל
 תא אלא ,תרתחמב רטוק הקיל לש ותוליעפ תא קר אל םיפקשמ (םוגרתב) הזב םימסרפתמה
 .ולש דעצ לכ לע קייודמה חווידהו וירחא םיינדפקה םיבקעמה

 .ד .ש

12 

 1948 ילויב 4

 העדוה

 ,ימואל יאבצ ןוגרא ,תינמי תידוהי תיטסירורט תיתרתחתמ הצובק לש התוליעפל רשקב
 :ןלהלכ ןייצל דובכה יל שי ,1948 ילוי שדוח לש הנושארה תיצחמב ,ינמורה חטשב

 30 לש יאבצ חסונב הדעצ עציב יוהורודב ןוגראה לש הנושארה הצובקה ,1948 ילויב 5 םויב
 הצובקהדקפמ ,ינופ וסיזו ,יוהורודב ןוגראה דקפמ ,הקיל ארקנה רטוק ןואיל דמע השארבשכ ,מ"ק
 .ןאשוטוב זוחמ ,הדרואיל - יוהורוד ריצב ,ןוגראה לש הינשה
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 (0 8 קס ₪

 םהיניב ,ןוגראה ירבח 15 ופתתשה וז הדעצב
 וז60|!טהפב ₪8ף(סחב18/ 8 01 11[11 ?טק0ע1ט1 א, 7665 5 ' '

 ו ₪06 | .רזייל 'ץיבורזיילו הספ ונ'צנוהורוד םיעודיה םיליעפה
 0 0 תדקפמ לש םויה תדוקפ הנודנ הדעצה םויס רחאל
 ו הפשב ספוט לש םוליצ יפ-לע ,ימואלה יאבצה ןוגראה
 טסו 1 .הזב ףרוצמה ,תינמורה

 צטמ 00 זיצקס"\ 8, ₪1ה 1ח/0ז₪ג[1] 8 7

 יומה 111382 טוקו ₪ קנו פו שתו[ ושי: 2, )אינרק קסי'צנרפו רפיש דוד םיארקנה ,טשרקובב

 רה ו ה ו מ אה א 6 רשק ורצי "רבורמינ .י ר"ד" דעסה תרבח םעטמ
 ןפסה, (ו!גָנ ןוףשת|2( 0]ה 8ג030, 68 ג ]0טב| ס0ה|20| שע 00/87 [50ה

 1% |16, ססאבה0בה|ט] םיטקב:07]1 06 קוטב! 8[1 קשה |זט סזָחָנו1ַג[1ג |- ינויצה רפסה-תיב להנמ ,ידרו קחצי םע 18 ילויב

 ףשה 6|ה םכזס|)ס|, סמו3ה6 45 65 164 0 018018 06 לשו| קי[ה\צ 1
 2065161 טוטעקהת], קסה!תע !זָףעה, )055815 סמז6[6 הע [-5 [0,( 8ג([ו300|] רשקב ,הניטנלוק ,הקאנורדא בושיה ןמ יאלקחה

 060608 6(00" |פסה 8 105| 1ה 00ה|ז4 5|8053| 0016016, ₪05|[ה4 3

 שמ 11 סגה 23181 חש 1 פקח לה קחפנפה | ןיבמ ,(תיל"צא-תיר"תיב) תינמואלה הצובקב הכימתל

 סי .רפסה-תיב ידימלת
 ₪ ישא הם םהמ 70 ,רפסָה-תיב ידימלת 6% ןיבמ

 2 .- -/ תחת םינותנ נא ,םיקינל"צא-םיר"תיב
 |. 1.60 6 0 ,טשרקובמ יר"תיב גיהנמ ,רטכש וקספ לש ותעפשה
 | יויו אא ו פוש 3  .לבקמ אוהש עדימ שי ויבגלש ,70 .סמ יירוטקיו הילאק

 3 = תוצרא תורירגש תועצמאב ,ןוגראהו ר"תיבל יפסכ עויס

 .תירבה
 השיגפ לע "הטטירוקס"ה ןכוס לש ח"וד

 לש ליעפ םע רטוק (הקיל) ןואיל לש

 ואקאבמ ר"תיב

 תכשל לש 25201 .סמ ןמויו וקסניסקוד :תורוקמ

 [הצנרוגיס] ןוחטבה תוריש לש תירוזאה חוקיפה

 = .הבא'צוסב
 ,"ם" סיסב ,1

 366 ףד ,3139 קית

 1948 רבמטפסב 8

 .2 הכשל ,הבא'צוס ,1948 רבמטפסב 8 ,7645 5 'סמ ,םעה ןוחטב לש ירוזיאה להנימה

 לא

 טשרקוב ,2 הכשל ,11 תוריש ,םעה ןוחטב לש יללכה להנימה

 הרשכה תוצובק לש תוליעפ לע םיאבה םיטרפה תא ,קודב עדימ יפ-לע ,חוודל דובכה ונל שי

 :[ל"צא - ימואלה יאבצה ןוגראה] "ןוגרא" ןוגראה לש

 "ןוגראה" לש גיהנמ ,ןואיל וקסרטלא הנוכמה שיאה יוהורודל עיגה .ז.ש טסוגואב 21 םויב

 "ןוגרא" ןוגראה לש הרשכה תוצובק דקפמ ,הקיל הנוכמה ןואיל רטוק םע רשק רצי רשא ,ואקבב

 אל וז השירד .ןוגראה ןעמל ,הצובקה ירבח ןיב ףסכ לש תיבגמ ךורעל ונממ עבת אוהו ,יוהורודב

 .ףסכ וישכע ןיא ןוגראה ירבחלש ונעטב ,תאזה תיבגמה דגנ היה ןואיל רטוקש ןוויכ ,התנענ

 ונ'צנוהורוד ,דקפמה ,ןואיל רטוק ידי-לע הנחתל הוולמ ,ואקבל עסנ אוה םויה ותוא לש וברעב

 .הנושארה הצובקה ירבח ,וקשרה ורטובו'צו הספ

 .וישכע דע םירכומה םיליעפה לכ לע חיגשהל םיעצמא וטקננ

 הכשלה שאר ,ירוזא להנמ
 ןואידג .ק ןוחטבה תורישב ןגס ןוחטבה תוריש לש [ףולא ןגס] לנולוק--טננוטוקול

 קיפופ יי

 379 ףד .=.. 3139 קית \.8.|. ןויכרא
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 ל"ז בד ויחא רבק דיל ילאירא הירא
 1995 ,יוהורודב רוקיב תעב

 וא

 םע דחי ,הצרא תולעל ילאירא הירא רמ הכז 1964 תנשב

 תואלתה לכ ירחא ,החמש תשגרה ךותמ הלעש ןבומכ .ותחפשמ

 ךכ לע רעצ שח וביל יקמעמב ,אסיג ךדיאמ ךא ,וילע ורבעש
 ךיא" קוספה לע הזרפרפ - "יתא ונניא רענהו" ומא םע שגפייש
 ."יתא ונניא רענהו יבא לא הלעא

 הרכה-יא לע תובזכא םע ,םילק אל הטילק ילבח ול ויה

 .ר"תיב ,ותעונתל הרוסמה ותוליעפל הכרעה רסוחו ויתויוכזב

 רומש ומוקמו וננוגרא ירבח יבושחמ דחא אוה ילאירא הירא
 .ונתתומע לש חרזמה לתוכב ול

 ןשמטוג םירפא ברה
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 ינשוש המלש

 ל"ז ןלב בקעי לש ויתועבצא תועיבט
 ורכזל רבעב םירבד

 ינאו ,תומוקמה דחאב בתכ זוע סומע רפוסה
 תעיבט םלועב ריאשהל בייח םדא" :טטצמ

 ןיא תרחא .ותומ ירחא םג ךשמיתש ,תועבצא
 ."ללכב דלוויהל ךרוצ םוש

 תועבצא תועיבט וירחא ריאשה ל"ז הלקנעי
 ותוליעפו עגנ ובש רבד לכבו םוקמ לכב ,תובר
 ,םלועל ואוב תא הקידצהש קר אל ,הפנעה
 יתמ דוע ידעלבו - וידעלב םלועהש אלא
 .ותוא רסח היה - ותומכש טעמ

 ,הזה דחוימה שיאה תא חוכשל רשפא יא

 לכב הבהאלו הרקוהל הכזש ,תוירבה בהוא
 לכ תבצינ תינכייחה ותומד .עיגה וילאש םוקמ
 ןיא יכ ןימאהל םינאממ ונאו וניניע דגנל ןמזה
 .בל-תלאשמ אלא וז

 לש םידדצ ינשל סחייתהל ינא הצור ירבדב

 ינאו ,בורק תויהל יתיכז םהילאש ,הלקנעי
 אוה דחאה דצה :םריכזהל יואר ימצע אצומ
 שיא הלקנעי אוה רחאה דצהו ,רבחה הלקנעי
 .רוביצה

 ,דידי ,ער"כ רבח רידגמ ןשוש -ןבא יאנושלה

 .לכה התיה תורבחה ,הלקנעי לצא ."תימע
 שארב .ןוילע ךרע התיה תורבחה ,ויניעב

 דע הניתנו ,הניתנב הנייפאתה איה הנושארבו
 לכ אללו םירוצעמ אלל ,תולובג אלל ,תולכ
 ןחינ אוה .יהשלכ הרומת תלבקל היפיצ
 ןיאו טעמכ ןתומכש ,תורידנ תוימורת תולוגסב
 םדאל םדאשכ ,הלא ונימיב אל יאדווב ,םישגופ
 הרדענ "אל" הלמה ,הלקנעי לצא .באז -

 תומד היה אוה .ולש ישיאה ןוקיסקלהמ
 הנירקמה ,תפטלמו תקנפמ ,תבהוא ,תיהבא

 לכל חותפ היה אוה .הבר תוימיטפואו םוח
 עייסל ידכ ףתכ תוטהל דימת ןכומו השקב
 .הקוצמל עלקנש רבחל

 יפל ךכ - םיבורקה וירבח םע תונמהל יתיכז

 ,הימיכ וניניב הרצונ .יטבמ תדוקנמו יתכרעה
 תכרעמב האטבתהש ,ןושארה שגפמה ןמל רבכ

 ילא לצלצמ היה הלקנעישכ .תידוחי םיסחי
 יכ יתעדב ללכ יתילעה אל ,שגפינש שקבמו
 אל .ותשקב תא תוחדל תורשמא תמייק

 היה אוהו שיאה לש ומסק ינפב דומעל יתלוכי
 יל שיש יתעדי דימת .בורק חא ומכ יל רקי

 .תע לכב תונפל לכוא הילאש ,תבותכ
 ןתנ אוהו תושקה יתועשמ תחאב וב יתעייתסה
 .תדדועמהו תכמותה ותשיגב ףלאמ רועיש יל

 קינעהל עדי .הדילמ גולוכיספ היה אוה
 דימת ,םתניחבמ ,םהו ;ןוחטב תשוחת וירבחל

 לכב קלח חקל אוה .ךומסל ימ לע שיש ועדי
 אל השעש לכ .רעצבו החמשב - ונלש עורא

 ןלב בקעי
 הרכהמ אלא ,הבוח ידי תאצל ןוצרמ עבנ
 המ .ורבכ היה וכות ,הלקנעי לצא .בלבש

 בורק דימת היה שומימהו דימת םייק חיטבהש
 .רעושש יפכמ

 היה רשפא .דוס-שיא היה םג הלקנעי
 לכ אלל ,רתויב םיסומכה תודוסב ותוא ףתשל

 .תורחא םיינזואל ועיגיו ופלדי אמש ששח

 הלהנהה רבחכ תויצנדק יתשב ןהיכ הלקנעי
 ר"וי קיתב קיזחהו "תווצ" תתומעב תיצראה

 דיקפת אצמהל היה לוכי אל .טרפה תדעו

 ,שיאה לש וירושיכו ויפוא תא רתוי םלוהה
 ןמ איצוהל היה לוכי אוה ןאכ .הז דיקפתמ

 תויסולכואל ותגאד תא לעופה לא חוכה
 תמושתל תוכוז ןניא ללכ-ךרדבש ,תושלחה
 חילצהשכו ותקוצמ התיה ןתקוצמ .תקפסמ בל
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 הרבג יאדוו בר קופיס אלמתה אוה ,ןהל עייסל
 אוה .דועו דוע ןרובע גישהל היצביטומה ולצא
 ר"ויכ ןהיכו "תווצ" לש הרדח ףינס תא דסי
 .ותומ םוי דע ףינסה תלהנה

 יתרחבנ רשאכ יקלחב הלפנ הלודג תוכז
 תא רתוי דוע ריכהל יתלוכי ןאכמ .ונגסכ ןהכל
 היחה חורה היה אוה .ולש ירוביצה ןפב שיאה
 לכה .אל המו - םיכוליהה ,הגהה ,עונמה :ונלש
 ףחד אוהו ,תדמתמ העונתב אצמהל ךירצ היה
 םורתל ,רתוי עיקשהל ,הלהנהה ירבח ,וגתוא
 באשמב םיקסוע ונא רבד לש ופוסב יכ ,רתוי
 השק .םייח םישנא - רתויב שיגרהו בושחה
 םיקסופ-יתלבה ויצחל םע דדומתהל ונל היה
 ךשומה רטקל םתרהל אלש היה השק ,ךדיאמו
 יכ ונעדי .תררחסמ תוריהמב תונורקה תא
 שרוד וניאש המ ונתאמ שרוד וניא הלקנעי
 שרד דימת אוה ומצעמו ,ומצעמ לכ-םדוק
 .רתוי הברה

 היה אל אוה .ןמ-סי היה אל אוה
 ,ןימאה םהבש תונורקעה לע .טסינוטרופוא
 .םינפ-אושמ אללו ארומ אלל םחלהל עדי
 דימת לגד אוה ונמייקש הלהנהה תובישיב
 הבישחב אלו ,תימצע הבישחב ,תוחומ רועיסב
 תא הסניש ףתתשמ לכמ הפיצ אוה .תיתצובק
 םיישפוח ,םישדח תונויער תאלעהב וחוכ
 אל אוה .תימצע הרוזנצמו תיתצובק תרוקיבמ
 תא תופכל ידכ ףינסה ר"ויכ ודמעמ תא לצינ
 ןיב הוושכ ומצע האר אוה .םירחא לע ונוצר
 ימכ - תובוחה םוחתב ךא ,תויוכזב םיווש
 .םירחאמ רתוי הברה בייחש

 ,"תווצ" תתומעב קר אל ליעפ היה הלקנעי
 אוה ,ותרזעב ךרוצ היה ובש םוקמ לכב אלא
 לכל ןכומו םילוורש לישפמ ,בצייתמ היה
 ותרזעב היה ךכ .הלודגכ הנטק ,המישמ
 ישק םיקיתוול ,םישדח םילועל ,םישישקל
 .הרזעל קקקזנש ימ לכלו םוי

 לארשי ימכח יכ ,יתרכזה ותומל םישולשב
 רטפנה ןמ הדירפה תא ולישמה תורודה לכב
 הלקנעי .הקוחר ץראל עסונה םדאמ הדירפל
 םגו וחוכבו ,ןתנ רשא ה"בקה יכ ,ונתוא בזע
 תומישמ יאדווב וילע ליטה ,תחקל ותוכזב
 חוטב .הזה םלועב דמע ןהבש הלאמ תודבכנ
 הלועמ רשוי ץילמ םש היהי הלקנעי יכ ינא
 .ונלוכל

 ,הבהז .תבהואו המח החפשמב הכז הלקנעי
 רתיו הלכהו ןתחה ,םיחאה ,םידכנה ,םידליה
 םדא לש ותציחמב תויחל וכז החפשמה ינב
 .םיאג תויהל םילוכי םה ךכ לע .אלפומ

 תויחל" :טטצמ ינאנ ,בתכ לבפמק סמות
 אל ושוריפ - ונירחא םיריאשמ ונאש הלא בלב
 ונאו ונלוכ בלב תויחל ךישממ הלקנעי ."תומל
 לככ השענו םלועל ונחכשנ אלש םיחיטבמ
 .וכרדב ךישמהל ידכ ,רשפא קרש

 לע בתכנש ריש טוטיצב ירבד תא םייסאו

 :ךז ןתנ ררושמה ידי

 לכה יתרמא אל דוע"
 ומול המ יל שי דועו
 רזפתי להקהו רחואמ היהיש ינפל

 .רכוז היהי דחא לכו

 ומול וליכ םירחאהשכ רכוז דחא לכש המ
 ,ורמא אלש המו ורמאש המ
 ."לכה יתרמא אל דועו

 ,ןלב בקעי לש ורכזל ברעב ורמאנ םירבדה
 "תפומ" םלואב 16.9.1997 םויב םייקתהש
 .הרדחב

 תתומע תלהנה ר"וי ןגס אוה ינשוש המלש
 .הרדח ףינסב "תווצ"
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 בקעי אבס לש ורכזל

 ,םדא ייח רוזחמ אוה ךרד יכ רמאנ םא
 .םתסה ןמ תמאל אטחנ אל
 וידחי םירבוח תוומו הדיל

 ,תובקעה תא םיריאשמ םהו
 .בברהו םימתכה
 ,לכה םה ,רשואהו החמשה םה
 .לוכשהו יכבה ,בצעה םג םה

 ,תישאר תלמסמ הדילה םא
 .תילכת לש הפוסל תוומה ומכ ןיא

 תוהמה וז - תויתלו דלווהל יכ
 .תומל הז - ךרדה ןמ דרפהלו

 התיה וז - ונב ךתכימת תא שיגרהל ,אבס
 האמחמ

 .העדה ילעב לכ לש םינומ ףלא הוושה
 ,תח אלל תינענ דימת ונתדוקפל

 םוקמ לכלו םוקמ לכמ ,ונריזחהל ,ונאיבהל
 .תע לכבו

 ,בר ןוצרב ונינע דימת ךתדוקפל
 .ח"מלפה רודמ אל ונחנא םא םג

 ?םשמ םג ונילע ןירקהל לכות םאה ,אבס
 !םדאו םדא לכל בוהאו בהוא תייהש ,התא
 :'ץירוקמ סחנפ יבר רמא רבכו
 רקי רבד שי םדא לכב"
 ."רחא םדא םושב אצמנ וניאש
 רעצ תעב די תטשוהש ,התא
 ,רעשב ןגמה תייה דימתו
 ,ךרע לעבו הנומא אלמ
 - ךרדה תא תאצמ תאלימש דיקפת לכבו
 דיתעבו םויה ,דואמ ונל רסחת
 .דימת ונבילב הקוקח היהת ךתומדו

 ךתדכנ

 רגרבטור תירש
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 ל"ז ןלב בקעימ הדירפ

 (11.3.97) ז"נשת רדא 'ב

 !הרקיה ןלב הבהז

 .דוע ונניא בקעיש הרמה הרושבה תלבק םע דימ וז תרגא בתוכ ינא
 הכמ ומכ ,םימשה ןמ םערכ ילע הלפנ תאזה הרמה הרושבה לבא ,ובצמ תא ונעדי

 .דוע ונניא בקעיש ךכ םע םילשהל דואמ השקו ,השק
 םדא היה אלו ונתליהקב ןיא !ונל היהש רתויב רקיה ילוא ,רקי םדא ונלוכל דבא

 דחא ףאו םילעפ ברו םידסח שיא ,תונוכתו תולעמ תבר תוישיא היה ןלב בקעי .והומכ
 .םיבוטה וישעמבו ותלודגב ול הווש היה אל

 החצנהה םוחתב ונלש הכורבה תוליעפה לכב תינמיה ידי תניחבב היה בקעי
 ,ונלש תוליעפה לכל דרח היהו גאד ןורחאה ומויל דע .יוהורוד תליהק לש תירוטסיהה
 ותא דחי ,תא ,םישדוח רפסמ ינפל .ותלוכי בטימכ השע וילוח תטיממ ףאו ,ןיינעתה
 יתייה ןכ .יוהורוד ישודק רעי טקייורפב הרועמ תויהל ותוצרב ,םילשורי ירהב םתספיט
 .ילטנמונומה ,ישילשה ךרכה תעפוה דובכל םינפה תלבקב ,םילשוריב אישנה תיבב ותא
 .ונלוכ יבגל דובכו רדהו דוה ,ויז ולוכ היה בקעי

 תא םילשהלו םדקל ,דואמ ונל רסחי אוה .ומוקמב הזכ היהי אלו רבחו דידי ונדביא
 !ונלש השודקה הכאלמה

 השמו ןמלז ,ויחא ינש .הכרעמב דדוב יתרתונ וליאכו ,םותי לש השוחת יל שי
 ךא .םהיחא ריתוהש קירה ללחה תא אלמל וצרי יאדווב םהו םיבוטה ידידי םה םירקיה

 םהבש םישקה וירוסימ לאגנ אוה יכ ,תחא הנטק המחנ קר שי .םימוחינ ןיא הלא םיעגרב
 .הבהאב וילע לביק הלא תא םגו ,םינורחאה םישדוחב הסנתה

 לכואש הווקמ ינאו תומתי תשוחתב ,בלב באכ םע ,תועמדב בקעימ דרפנ ינא
 .הנממ דבכנ קלח היה בקעיש תוחילשב ךישמהל יל רוזעי םימורמב לאהו יחורב קזחתהל

 ךרואל םיפתושמה םכייחב ,וייחב בקעי רובע ךאלמ ומכ תייה תא ,הרקיה הבהז
 שודקהו ןתי ימ .וישעמ לכב האלמ הפתוש תייהו לכב וב תכמת .הבר הבהא ךות ,םינש
 ,ךתחפשמ ןעמל לועפל ,ךב שיש םיישפנה תוחוכה תא ריבגיו ךביל תא קזחי אוה ךורב
 .דעל ,ל"ז בקעי לש ומש תחצנהל ,הליהקה ןעמל ,םירבחה ןעמל

 .םילשוריו ןויצ ילבא לכ םע ,ךתיב ינבו תא ימחונת

 ,דוד המלש
 ןוגראה ר"וי
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 ל"ז ףרש לאיחי

 ו"נשת רדא 'ח

226 

 דובכל

 ,םירקיה השמ ,הרפש ,הלש

 ונריקי-םכריק' תא תוחונמל וניוניל ,וניבר השמ לש ותריטפ םוי ,רדאב 'ז ,לומתא
 תובר םינש לש םירוסיה תכסמ רשא ,הז רקי םדא ןדבוא לע המחנ ןיא .ל"ז ןךרש לאיחי
 םיבו הכ םיישפנו םייזינ םיבאכב הסנתה הז עודמ טופשל עדיי ימו וקלח תנמ התיה
 .םיכוראו

 וסוחיי ,תרוסמל ותוקידא ,ובל-תובידנ ,ולש שפנה-תוליצא ,ותועינצ ,ותוטשב
 .ל"ז לאיחי לצא ונייפאתה הלא לכ ,וייח ןכות ויהש - דסחו הקדצ ,יתחבשמה

 , "ותסב ןתמ" לש שיא ,םיבר לש רבח ,השמו הרפשל בהוא בא ,תפומל לעב היה אוה
 .םלוכל רוזעל בהואו תוירב בהוא

 היהו יוהורוד יאצוי ןוגרא לש םינמאנה םיליעפה ןמו םידסיימה ןמ היה ל"ז ףרש לאיחי
 .ונלש רתויב הפיה רתכה ילוא

 םירבחה דחא יתדביא ,םכומכ .תלוזל רוזעל היה ונוצר לכ .םידוביכו דובכ ךדר אל אוה
 .דואמ ותוא יתבהא .ילש רתויב םירקיה

 ולמגש ,השמו הרפש - וידלי ויפלכ וניגפהש תוריסמהו הבהאה תא תוארל שגרנ יתייה
 ןךשמהכ ,םתוא םתכניחש ךוניתהו םירוהכ םכתוריסמו םכתבהא לע םלש בלב הבהאב ול
 .םכלש הפיה תיתחפשמה תרוסמה

 רתוי דוע לודגו ושפנבו וחורב לודג ,ונלש םילוגדה םישיאה דחאכ ל"ז לאיחי תא רוכזנ
 !דעל ותוא תכשא אל .וירבחו ותחמבשמ תבהאב

 יכ םכחורב וקזח .םיני תונורכז םג ךא ,תועמד תאלמ ,בלה לכמ םימוחנת סוכ - םכלו

 תא דבכ" רבידה תא םייקל םיעדויה וניניב םכומכ םיברו יאוולו םכמצעמ לכה תא םתתנ
 ."ךמא תאו ןיבא

 דבכה םכלבאב םכתא

 דוד המלש

 תיבב תוחונמל אבוה ל"ז ףרש לאיחי .ונלש טבשה יקידצמ דחא לש וייח רנ הבכ
 .27.2.1996 םויב ,הפיח לש ןימלעה

 הרקמ הז ןיא ילואו .וניבר השמ לש ותריטפ םוי ,רדאב 'ז אוה ירבעה חולב ,הז םוי
 .םיברל וביל תא קינעהש םדא לש וייח םימייתסמ הזכ םויבש

 ,יתחפשמה וסוחייל יוארכו ,בוט-םש-לעבה לש ויאצאצ-יאצאצמ היה ףרש לאיחי

 .הקוצמ תותעב םיבר ליצה שממו םירחאל רוזעל וייח לכ גהנ אוה
 דחאו הינמור יאצוי ןוגרא לש םיגיהנמהו םידסיימה ןמ דחא היה ףרש לאיחי
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 .יוהורוד תודהי תחצנהב םינייטצמה םיליעפה

 םג ןכו ,ויחא ףרש ןמלק ,ותוחא רואמ הכרב ,השמו הרפש ןבהו תבה ,הלש ותשא
 ורכז תא וניתובילב אשינ ונלוכ ,ףרש לאיחי לש םיבוטה םידידיהו םיבורקה רתי לכ
 .וחכשל רשפא-יאש יתימא םדא לש ,םלועל

 דוד המלש

 ותוחא םע ףרש ויזוי לאיחי

 1944 ראוני ,יוהורוד ,הכרב
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 ןהכ לסרמו הקיד
 ,האושב ונסינש םהיריקי לש םרכז תא םיחיצנמ

 בל תובידנו םיבוט םישעמ ידי לע

 .ןולקשאמ ןהכ לסרמ לע דבוכמ רמאמ עיפומ ונלש 'ב ךרכב דוע
 .תואנה יוטיבה תא ולביק אל החפשמה ינב לש םיפיה םהישעמו תיתחפשמה העיריה לכ ןיידעו
 השעמל הכלה םיאטבמו םמצע דעב םירבדמ םהישעמש ,וז החפשמל הרקוה עיבנ יכ יוארה ןמ

 .יוהורוד תודהי לש תירוטסיהה החצנהה דודיעל תדבוכמה םתוסחייתה תא

 ןהכ לסרמ לש ותחפשמ לע
 הפסנ ל"ז ןהכ ןמרה ,לסרמ .לש ויבא

 לש ויחא םג האושב םש הפסנ ןכ .הירטסינסנרטב
 לסרמ לש םימדה ריחמ והז .ל"ז ןהכ לואש ,לסרמ
 .האושב

 האושנה ,רתסא ,הרוכב תוחא םג ןהכ לסרמל
 ,ל"ז יבצ םנב .יוהורודמ אוה םג ,ורטובו'צ וקנאיל

 ל"כטמ תרייס לש הלצהה תלועפב ףתתשהש

 ותורישב ,ודיקפת יולימב ןכמ-רחאל לפנ ,הבטנאב
 .םיאולימב

 םשב חא היה (לסרמ לש ויבא) ל"ז ןהכ ןמרהל
 - ורוטיורק הוא איה ותייערו ל"ז ורוטיורק וקרמ

 הקיצ ,ןהכ ןמרה לש תוחא דוע .םידלי אלל
 .ןיקצומ תירקב הרג שיבייפ

 ינש ,םהיאצאצ לע ןהכ לסרמו הקיר לש םתוואג
 .םידכנהו םידליה ,תורודה

 ילאל האושנ ,יוהורוד תדילי ,םילשורימ יול הרלק םתב

 זכרמ םויכו לגרודכב לארשי תרחבנ ןקחש רבעשל ,יול

 ,ןוריל :םידלי ינש יול גוזל .םילשורי תייריעב טרופסה

 תונחרזמ תמגמ המייסש ל"הצב תנייטצמ הניצק
 .םילשורי ןוכיתב תונייטצהב

 םילשורי לעופה תצובק תרגסמב ןייטצמ 15-ה ןב ןולא
 רודה אוה ןולא .ויגשה לע םיעיבג 10 רבכ ותושרלו
 .לגרודכה תרוסמב ךישממה ,ןהכ תחפשמ לש ישילשה

 לש רעונה תרחבנ תרגסמב קחיש ,ץראה דילי ,ןהכ יבא
 .לעפמב ויבא לש ותציחמב דבוע וישכעו לגרודכב לארשי

 רבנעו (10) לג :תונב יתשל םירוה םהו הידאנל יושנ יבא
 ןהכ תחפשמ לש ןבה ןהו תבה ןה יכ ןייצל יוארה ןמ .(5)

 .םהיאושינב תויולג גוזימ ושע
 ו

 םיעיבגה ןמ קלח םע ןהכ ןולא דכנה

 םייביטרופסה ויגשה תוכזב לביקש
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 ןהכ הקיר לש התחפנשמ
 הגופס ןהכ הקיר םג ךכ ,לסרמ הלעב ומכ

 .רתויב השק התיה התודליו האושה לש המוארטב

 תונחמב הלח ל"ז שיבייפ םהרבא ,היבא

 1940-ב יוהורודל הלוח רזח ,הינמורב הדובעה
 התויהב היבאמ המתייתה הקירו ריעצ ליגב רטפנו

 ,שיבייפ הצנה ,הקיר לש המא .עברא תב קר
 :הידלי תשולש םע דחי הירטסינסנרטל השרוג

 ופסנ םיחאה ינש | .ריאמו וקיפ ,הקיר
 .תולחממו בערמ הירטסינסנרטב

 ו ו \ < -- -.% הנוזת-תתו הירטנזידב התלח הקיר םג
 ,יתא םתב םע ורקו'זוק חנ ינשה הלעבו הצנה ובש ,(עוער יאופר ןקתמ) "םילוח תיב"ב הזפשואו
 1948 ,יוהורוד .בערמו תולחממ םיבר ורטפנ

 רשאכ ,הפוקת התואמ תונורכז הלעמ הקיר
 ונתנ ,הלצא הרקיב הלש אמא ,"תזפשואמ" התויהב

 הקעצ הקירו ןולחה תשר ךרד ,ץוחבמ התוארל הל

 יאיצותו יתוא יליצת ,אמא" :םילדה היתוחוכ לכב

 זאו ."ריאמו וקיפ ומכ תומא ינא םג יכ ,ןאכמ יתוא

 הקיר תא האיצוהו תשרה תא הינרופצב הערק המא

 דחי ,וררוגתה ובש תיבל התוא האיבהו םילוחה--תיבמ
 .םירחא םיבר םע

 רחאל תדדוב התויהב ,הלש אמא יכ תרכוז הקיר
 םש דוע ,ורקו'זוק חנ רלדנסה םע הנתחתה ,הינב תומ
 הלצינ תונמדזמה תורלדנסה תודובעמו הירטסינסנרטב

 .בערמ החפשמה '

 יוהורודב הדלונ המא לש םיינשה םיאושינה ןמ
 .ןולקשאב תררוגתמ איה םגש ,טלבנזור יתא התוחא
 חנ גרוחה היבאל הכרעה ירבד האלמ ןהכ הקיר
 גאדש ,ןמאנו ךמות ,בהוא אבאל הל היהש ,ורקו'זוק
 ןהכ הקיר לש הירוה ,שיבייפ הצנהו םהרבא .הנתחתהש דע ,הכוניחלו היכרצל

 1955 ,וררטיק תיבל ל"ז ןהכ היח ומא םע ןהכ לסרמו הקיר
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 תלוזה ןעמל םתוליעפ
 תוליעפב םירועמ תויהל ןכו תלוזל רוזעל םתלוכי בטימכ ןהכ לסרמו הקיר ושע םהייח לכ

 | .תירוביצ
 לביק ןהכ לסרמ ,יוהורוד ידוהי ברקמ האושה ישודקל ןורכז תרצע הכרענ רשאכ ,1997 תנשב

 .תדבוכמ הרוצב השעי רבדה יכ גאדו עוריאה ןוגרא לע דובכ תוסח ומצע לע
 תובידנל תודוה םג ,רואל אצי ונינפל רשא רפסה לש 'ד ךרכש ךכב דבכנ קלח ןהכ לסרמל שי

 .לסרמו הקיר גוזה ינב לש םביל
 םודיקל רזעו ןולקשא "לעופה" לגרודכה תצובק תלהנהב רבח תובר םינש היה ןהכ לסרמ

 רבח ,ןולקשאב הינמור ילוע תא םדקל ידכ ,םיירוביצה-םייטילופה םייחב הרועמ אוה .הצובקה
 הנורחאלו ןולקשאב "יליזרב" םילוחה תיבל םרות ,םוקמב הינמור ילוע תודחאתה ףינס תלהנהב
 לש בהלנ ךמות ותויהב ,הביבסהו יוהורוד יאצוי ןוגרא לש דובכ שאר -בשוי ראות לבקל הכז
 .יוהורוד ידוהי תליהק תודלות לש ירוטסיהה החצנהה לעפמ

 שיא ,ןהכ לסרמ רמ לש דובכ-תוסחב עיפומ "יוהורוד - תונויצו תודהי לש תורוד" לש 'ד ךרכ
 יאצוי ןוגרא לש דובכ שאר-בשויו ונלש תירוטסיהה החצנהה לעפמב שפנו בלב ךמות ,יוהורוד
 .הביבסהו יוהורוד

 :םתחפשמ ינב רכזל איה הקיר ותייערו ןהכ לסרמ םעטמ החצנהה

 דוד המלש

 שאר-בשויכ ןהכ לסרמ לש דובכה תדועת

 הביבסהו יוהורוד יאצוי ןוגרא לש דובכ
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 ץיבורזיל והיעשי

 לארשי ןוחטב רמשמ לע

 החפשממ ,יוהורוד ידילי ויה ל"ז ירוה
 .םיקומע םיינויצ םישרוש תלעב ,תיתרוסמ

 השע ,1906 דילי ,ל"ז ץיבורזיל החמש ,יבא
 ןיב היה יבס םע דחי .הליהקה ןעמל תובר
 .ןאשוטוב רשג דילש תסנכה-תיב ימיקמ

 לזיירו יבצ תיבל ל"ז הניבלמ רתסא ימא
 ,תקדצ השא התיה ןאבאראדמ 'ץיבורטלא
 הכניחו הלדיג תיבב וליאו ,תלוזל הרזעש
 .תראפתל החפשמ

 תא .1951 תנשב יתחפשמ םע הצרא יתילע
 יתבדנתה .לארשיב יתמייס םיינוכיתה ידומיל
 .ילש הבוחה תוריש תרגסמב לוכגה רמשמל
 ,הרטשמב ילש הכוראה הריירקה הלחה ןאכמ
 .לארשי לש הנוחטב רמשמ לע

 תא ךירדהל יתראשנ סרוקה םותב .ל"הצב תותיכ ידקפמ סרוקל יתחלשנ לובגה רמשמ םעטמ
 (ינלוג) הרעו'גב לובגה רמשמ לש ןושארה תותיכה ידקפמ סרוק

 יתבצוה הכרדהה תפוקת םותב
 ,ןדרי לובג ךרואל תיעצבמ תוליעפל
 .םרכ לוט תרזגב

 לובגה רמשמב יתוריש ךשמהב
 ,ל"הצב יברק דוקיפ סרוקל יתחלשנ

 םותב .תונייטצהב יתמייס ותוא
 הקלחמ לע דקפל יתבצוה סרוקה

 .ןיעה שארב ב"גמ לש תיאמצע
 יניצק סרוקל יתחלשנ 1955-ב

 .תונייטצהב יתמייס ותוא םג .ר"יח
 סיסב לע דקפל יתרזח סרוקה םותב

 .ןיעה שארב לובגה רמשמ
 םייעצבמה ידיקפת ךשמהב

 יתאלימ לובגה רמשמ תרגסמב

 |!  ,םיעצבמ ןיצק :םידיקפת לש הרוש

 ןרוג ברה םע = ב 7- דקפמ ןגסו םיבושיי רמשמ ןיצק

 .הגולפ
 .החלצהב יתמייס ותוא םגו ל"הצב תוגולפ ידקפמ סרוקל יתחלשנ

 דודגה םע יתמחלנ .ןופצב ידודג םיעצבמ ןיצק לש דיקפת יתאלימ םימיה תשש תמחלמב

 .ןלוגה תמרב הרטיינוק שוביכ - ךשמהבו םכשו ןינ'ג שוביכב

 תוליעפ ךות ,הזעו םרכ לוט ,םכש ,ןינ'גב ב"גמ תודיחי לע יתדקיפ ב"גמב יתוריש ךשמהב

 ןייטצמ ןיצק - ץיבורזיל והיעשיי בצינ



 תונויצו תודהי לש תורוד

 .תורזג ןתואב הפוצר תיעצבמ
 עויס יניצק סרוקו ר"יח/ ןוירש יניצק סרוק ןוגכ ,ל"הצב םיפסונ תויומלתשהו םיסרוקל יתחלשנ

 .תונייטצהב יתמייס ותוא םגש ,יריווא
 ותוא םגו הרטשמה לש (ם"ופ) הטמו דוקיפ סרוק יתרבע לארשי תרטשמב םיסרוקה תרגסמב

 .ליגרכ ,החלצהב יתמייס

 סוארק דוד בצינ-בר הרטשמה ל"כפמ - רוחאמ יול השמ ל"כטמרה תרבחב

 הדוהיב הביטח דקפמ ,הביטח דקפמ ןגס ןוגכ ,םידיקפת ןווגמ יתאלימ ב"גמב יתוריש ךשמהב
 .יליח ס"גא ןיצקו ריוואו םי ילמנו ,ןורמושו

 בצינ-תת תגרדב ,לארשי תרטשמ לש םיעצבמ ףגא שאר ןגס דיקפתל יתינמתנ 3'15) תנשב
 .(אבצב ףולא-תתל הליבקמ)

 ןצביא הירא ל"כפמהו גוצרה םייח אישנה ,גרוב ףסוי הרטשמה רש תרבחב ,סקטב
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 שארל יתינומ ךכ-רחא .יחרזאה רמשמה שאר ןגס יתייה לארשי תרטשמב ידיקפת ךשמהב
 .(ףולא) בצינ תגרדב ,לארשי תרטשמ לש (א"גא) יטסיגולה ףגאה

 תונרק תרבח ל"כנמכ יתינמתנ (1993) תואלמגל יתאצי לארשי תרטשמב יתוריש םויס םע
 .תישימחה הנשה וז אלממ ינא ותואש דיקפת ,מ"עב לארשיב םירטושה

 גוחב ,הפיח תטיסרבינואב ינשו ןושאר ראות יתמייסו םיהובג םידומיל יתדמל יתוריש ידכ ךות
 תטיסרבינואמ ,ל"ז ינש השמ ר"ד םש לע סרפ יתלביק םידומילב יתונייטצה לע .הנידמה יעדמל

 .הפיח

 ןצביא הירא בצינ-בר ל"כפמה :עצמאב .הרטשמה הטמב ורוקיבב ,גוצרה אישנה םע

 יתשא .(יינרוד הרטאוומ) ל"ז רנזור ינאפו גילז תב ,םירמ יתייערל םינש םינש 38 הז יושנ ינא

 םידימלת לש םיבר תורוד הכניחו לארשיב םיידוסי רפס-יתבב הנש 40-כ ךשמב הדמיל

 םיאושנ םהינש .בכר יאמש אוה ליג ינבו ,דחוימ ךוניחל - הרומ איה םג ,תירובד יתב .תודימלתו

 .הבר הוואגו תחנ ונל םימרוגו

 1994 .ןמרסו יסוי ברה ,עצמאב ."יוהורוד" רפס לש 'ג ךרכ תקנעה סקטב ןמצייו אישנה םע

 ירהב רעי תעיטנ טקייורפב הביבסהו יוהורוד יאצוי ןוגראב ירבח םע דחי ,םויכ לעופ ינא

 .האושב ופסינש הביבסהו יוהורוד ינב רכזל ,םילשורי



 תונויצו תודהי לש תורוד 4

 יתחפשמו ישיא רצוא
 ץיבורזיל והיעשיל בתכמ

 דובכל
 ץיבורזיל והיעשי

 !ידידי ךל בר םולש
 .ךלש יתחפשמהו ישיאה רצואה םע ךלש סרפסקאה תא יתלביק
 .ונלש רתויב רקיה ינחורהו ישונאה סכנה ילוא ךתויהב ,ךל עידצהל יל אב טושפ
 ןכו ךלש תוירסומה לע ,ךלש םיכרעה לע יתדמל ונלש תורכהה ןמ .תמזגומ הרדגה וז ןיא

 ןמו םהה םימיה ןמ ינויצ שגרו הרטמב תוקבד ,דחוימ ישיא רשוי ךל שי .ךיתוכילה םעונ לע
 | .הזה ןמזה

 ךב הקבד תונייטצהה רשאכ ,ךלש תויומלתשההו םידומילבו ךלש הישעב רשי וק שיו

 .םינשה לכ ךרואל
 .תואכרמ ילב - יאדוובו רבעמו לעמ איה לארשי ןוחטבל ךתמוות
 .יוהורודמ ל"ז ץיבורזיל החמש לש ונב ,ךב םיאג תויהל םילוכי יוהורוד יאצוי
 תויהל םתרנ התאו םעפ לש יוהורודל ,ךלש םישרושל רזוח התא םינש תורשע רובעכ ,הנהו

 .םילשורי ירהב הביבסהו יוהורוד ישודק רעי תעיטנ טקייורפ לש יוגיהה תווצב ליבומה
 םירקיה םירבחה םעו ךתא יבילו הנוילעה החגשהה ןמ תלביקש ,ךלש םירתכה רתכ הז ילוא

 .רנייו יבצו (רטבילג) לג הירא ,ינש םהרבא ונלש
 !ךייחב םיבוטה ךישעמ לע ךתחפשמלו ךל לומגי יאדו םימורמב בשויהו

 ,ךלש
 דוד המלש
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 לארשי תרטשמב םידקפמ - יוהורוד יאצוי

 םינשה ןיב ינופצה זוחמה דקפמ שמיש - תונג בקעי בצינ *-

 תרטשמל סייגתה .1963-ב הצרא הלע .1948 דילי .3

 .1972 תנשמ תפומה רוטיע לעב .1964-ב לארשי

 הצרא הלע .1936 ,יוהורוד דילי .ןרק ןד סומידב בצינ-תת *
 תואלמגל שרפ .1958-ב לארשי תרטשמל סייגתה .1950-ב
 .ןופצ - תעמשמל ןידה-תיב אישנ ותויהב ,1994-ב

 .ימורדה זוחמה ,יזוחמ ןיעידומו תוריקח ןיצק - רואיל הירא הנשמ--בצוינ *

 תרטשמל סייגתה .1951 תנשב הצרא הלע .1948 ,יוהורוד דילי אוה רואיל הירא

 .1977-ב לארשי

 ,"לארשי תמוקתב הינמור תודהי" הידפולקיצנאה ךותמ)

 (הינמור ידוהי טבש - .ר.י.ש תאצוהב



66 

 ילוגס םייח

 תונויצו תודהי לש תורוד

 םילשורי תא תונבל
 י'ח תורוק תיצמת

 .1925 תנשב ,יוהורוד ריעב ,הינמורב יתדלונ

 אבא ,אמא :תושפנ הנומש התנמ ונתחפשמ
 לככ והומכ ,רחסמב קסע יבא .םידלי השישו

 ססובמ היה ילכלכה ונבצמ .טעמכ ריעה ידוהי
 היה אל ךא ,ריעה ירישע םע ונינמנ אל .ידמל

 רשועל ונפאש אלש םג-המ .רבד ונל רסח
 לש תיתחפשמה תרוסמב ונכשמה אלא ,ירמוח
 .םינמאנו םיבוט םידוהי תויהל ,םיבר תורוד

 ,(הלשר) לחרל יושנ ,לארשי חרזא ינא םויכ
 .תודכנו םידכנ 15-ל אבסו םידלי העבראל בא

 תנשב ,ץראל ונתיילע זאמ םילשוריב םירג ונא
 םע דחי) ינאו יתשא ,ונגגח המ-ןמז ינפל .8
 וניאושינל הנש 50 (הבחרה ונתחפשמ לכ
 ונתיילעל הנש 50 גוגחנ ,םשה תרזעב ,הנשהו
 .הנידמה תמקה תנשב ,הצרא

+ 

 ,הינמרגב ןוטלשל םיצאנה תיילעל דע
 ולהנתה ,הינמורב ונלצא םג - םהיתובקעבו
 .תודחוימ תויעב אללו תוחונמ ימ לע ונייח
 םע םיבוט םיסחיבו הבוט תונכשב ונייח
 ךא .ונשגרה אל טעמכ תוימשיטנאו ,םינמורה

 ויה הינמורב - ןוטלשל םיצאנה תיילע םע
 הנתשה לכה - םירנויגלה םינמואלה הלא
 ונילע ותחנוה רקוב ידמ .םונהיגל וכפה ונייחו
 תערל םלוכו ,םישדח םיקוח ,תושדח תוריזג

 ,רפסה-יתבב דומלל ונילע רסאנ .םידוהיה

 תובכרב ,תירוביצה | הרובחתב | עוסנל

 קסעה-יתב לכ ומאלוה .המודכו םיסובוטואו
 ונפקתוה .רחסמ-יתב ,םילעפמ ,םיידוהיה
 .ונאצמנש םוקמ לכב תיזיפ חגו תילולימ

 .ןנולתהל ימ ינפב ,תונפל ימ לא ונל היה אל
 תוימשיטנאהו םרוע תא וכפה םינמורה לכ
 תדוקפ התיה ןלוכמ השקה הריזגה ךא .החרפ

 ץראה ,ונצראמ ,ונריעמ ,ונתיבמ ונשרוג .שוריגה
 לובגל רבעמ ,עודי-יתלב דעיל - ונדלונ הבש

 .הירטסינסנרט הזל וארק ךכ-רחא .הינמור

 :םיקלח השולשל הדרפוהו הלצופ יתחפשמ
 קחרה ,היפכ-תדובע לש הנחמב אולכ היה יבא

 ,יתויחא יתש .םישדוח המכ הזמ ,תיבה ןמ
 תיבב והש 11 תב הינשהו 16 תב תחא

 תזפשואמ התיה הנטקה יכ ,ידוהיה םילוחה
 התוא הדעס הלודגה תוחאהו הלחמ ללגב

 ןטקה וניחאו תויחא יתש ,ינא ,ימא .הילוחב
 ארקנש םונהיגה לע .הירטסינסנרטל ונשרוג
 תורושב רפסל רשפא-יא הירטסינסנרט
 יתבתכ ךכ לע .םירופס םיפדב אלו תורופס
 .דוחל תרבוח

 ונרזחוה הירטסינסנרטב תוהש רחאל

 התיה אל ונתחמש ךא .ונתיבל ,יוהורודל

 וניחאו הבוהאה ונמא תא םש ונראשה .המלש

 תיבב .בערמו תוימוהיז תולחממ ותמש ,ןטקה
 תא ,הדובעה הנחממ רזחש ,יבא תא יתאצמ
 תחמשו םילוחה -תיבמ ורזחש תויחאה יתש

 םאה ןדבוא לע רעצב הלוהמ התיה השיגפה
 .חאהו

 ,דואמ השק היה תעה התואב הינמורב בצמה
 התיהש המחלמה לשב דחוימב ,תוניחבה לכמ
 ,דמעמ קיזחהל ונלדתשה .המוציעב ןיידע
 .רתוי םיבוט םימיל תווקלו רבגתהל

 ,ריעה-תב ,הרענ יתרכה םינש המכ רובעכ
 הרצק הפוקת רחאל .יתשא םויכ איהש ,הלשר
 עוסנלו ןתחתהל ונטלחה תורכח לש
 .לארשי -ץרא זא הארקנ ךכ .הניטסלפל

 תדכ ןישודיקו הפוח ונכרעו טשרקובל ונעסנ
 .רתויב םצמוצמ יתחפשמ גוחב ,לארשיו השמ

 וניצפח תא ונזרא תרחמלו ברהמ הבותכ ונלביק

 תא .ךרדל ונאציו בג-ילימרת ינשב םיטעמה

 היה לוכי ימ וילא ךרדה תא ךא ,ונעדי דעיה
 ידוהיה רעונה ינב בור וגהנש יפכ ונגהנ ?תעדל

 הזופחה וגתוקלתסהל תפסונ הביס .תע התואב
 בצמה ,ןבומכו ,ינמורה אבצל יסויג תנכס התיה
 יניאר אל .הינמורב זא ררשש עוערה ילכלכה
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 םילשורי לש העקר לע ילוגס תחפשמ

 .םש ונינפל דיתע לכ

 לובגה תא תוצחל ונילע היה לכ-תישאר
 רחאל קר .ןכוסמו השק היה הז .הירגנוהל
 ופוסב ונחלצה ,הפי ולע אלש תונויסנ רפסמ
 לובגה תא תולילה דחאב רובעל רבד לש
 טניו'גה ישנא ונתוא ולביק םש .הירגנוהל
 ונרבעוה םתרזעבו םתוסחבש ,הנגהה ירבחו
 .האלה

 ןיב תולובג וניצח .הז ונעסמ ךרא יצחו הנשכ

 ידיב םישובכ םירוזא ןיב תולובג ונרבע ,תוצרא
 .להנתהש ,ךרפמ עסמ הז היה .תירבה-תולעב

 ,רוקב ,תוידאוובו םירהב ,תולילב ,לגרב ובור
 ,םיפייוזמ םיכמסמב וגדייוצ .גלשב ףאו םשגב

 םסוקממ ונתוא וריבעה תונוש תולובחתבו
 .םוקמל

 למנל ונעגה 1948 רבמבונ שדוחבש דע
 סדרפב םילוע הנחמל ונרבועה הפיחמ .הפיח

 יתלחתה .םילהואב ונכושו הרדח דיל ,סלבא
 .ירובע שדח היהש רבד ,םירדה ףיטקב דובעל

 ונרבעוה ,הז םילוע הנחמב הרצק הפוקת רחאל

 .עבק-ירוגמל םילשוריל
 תכבוסמ ,השק התיה םילשוריל ךרדה םג

 ןדרי אבצש םידקומ ויה ךרדה ךרואל .תנכוסמו
 .שיבכב םיעסונה לע ורי םשמו םהב טלש
 יווילבו תויאבצ תוינוכמב ,אבצה תוסחב םלוא

 ןאכ .םימלשו םיאירב ,םילשוריל ונעגה יאבצ
 וגאד רשא םהו תונכוסה ישנא ונינפ תא ולביק

 ןורתפ ונל רדסויש דע ,ןוזמל ,הנילל ונל

 םהיבשותש םייברע םיתבב ּבורל ,וננוכישל

 ונכוש ןמז רובעכו ,המחלמה ןמזב םתוא ושטנ
 ,דחא רדח הצקוה גוז לכל .םישדח םילוע םהב

 שמחל םיפתושמ ויה םיתורישהו חבטמהו
 :רזומ ףאו ונל שדח היה הז בצמ .תוחפנשמ שש

 ונכוש ,הנוש אצוממ ,תונוש תוצראמ תוחפשמ
 אל דוע תירבעש ןבומכ .תיב ותואב ,דחיב
 רשקתל תפתושמ הפש ונל התיה אלו ונעדי
 .םישדחהה םינכשה םע

 תצק םג ונלביק ,רדחה תא ונלביקש רחאל
 ,תוכימש ,םינרזמ ,תוטימ :םייסיסב םיטיהר
 םויהמ :ונל רמאנ .ןמוזמ ףסכ טעמו ןוזמ תצק
 לדתשהל ,םכמצעל גואדל םיכירצ םתא

 לככ ,השק וגל היהיש ונעדי .לארשיב רדתסהל
 ,לבס ידומל ,םיריעצ ונייה לבא ,הלחתה

 המחלמה ירחא ,הירטסינסנרט ירחא רקיעב
 .םיכרדב יצחו הנש לש עסמ ירחאו הארונה

 ונאציו הנבהבו החמשב רגתאה תא ונלביק

 .ץראב השדחה ונכרדל
 ןוירה ישדוחב זא התיה הלשר יתשא

 ברקב ,תיבב ןגראתהל הלחהו םימדקתמ
 ,הדובע שפחל יתאצי יגא .םישדחה םינכשה
 .לודגל הדמעש החפשמה תא סנרפל ידכ
 .הז המ יתעדי אל וליפא .ןיינבב הדובע יתאצמ
 אל הז ךא ,ןיינבב ןכל םדוק יתדבע אל םלועמ
 תצק חיוורהל ,דובעל רקיעה ;יתוא דירטה
 יתייה ץראב ןאכ םג .החפשמה תא םייקל ,ףסכ
 לש הנוירה ללגב ךא ,אבצל סייגתהל רומא



 תונויצו תודהי לש תורוד 08

 .דובעל ךישמהל יתלוכיו יסויג החדנ יתשא
 ,1949 ראוניב ,םהרבא ,רוכבה וננב תדיל רחאל
 תדיחיל יתבצוהו הבוח תורישמ יתררחוש
 ,הנשב שדוח תונמאגב יתתריש הבש ,םיאולימ
 קלחב יתפתתשה ףאו ,תובר םינש ךשמב

 .לארשי תומחלממ
 ונייה ,החפשמה סוסיבב ,דליה לודיגב םג

 ,םישדחה םייחה םע דדומתהל ,דומלל םיכירצ
 המק התע-הזש ,השדחה ץראב ,םידחוימה
 ףסונב .השק המחלמב התואמצע תא הגישהו
 ,ןוזמב רוסחמ םג ררש ,המחלמ בצמ טעמכל

 דחוימב ,םויקה יכרוצמ םירחא םירבדבו םימב
 .רדתסהלו רבגתהל ונדמל לבא .םילשוריב
 .ןיינבב יתדבע ינאו ,דליב הלפיט יתשא

 ,וידומיל קוח תא םייס ,חתפתהו לדג דליה

 ךלה אבצה ןמ ורורחש רחאלו ל"הצל סייגתה
 םהו לעי תא ריכה אוה .ןיינב תואסדנה דומלל
 .ונתחתה

/ 

 םוי תמחלמב םהרבא ףתתשה ויאושינ רחאל
 וחלצש םילייחה ינושאר ןיב היהו םירופיכה
 דקיפ םהילעש תוחוכה םע ץאוס תלעת תא
 .םולשב רזח ךא ,עצפנ םג אוה .ןורש קירא

 ליחתהו התיבה םהרבא בש המחלמה רחאל

 הניינבב לודג קלח ול שי .היינבה ףנעב דובעל
 ותשא .ריעב דוהאו רכומ אוה .םילשורי לש

 תירבעה היסנמיגב תכנחמ-הרומ איה לעי
 .םילשוריב

 - הרוכבה םתב .תונב עברא םהל ודלונ

 תונבה יתש .22 תב םויכ איה הנושארה ונתדכנ

 תודמולו יאבצה ןתוריש תא ומייס תולודגה
 סייגתהל תדמוע תישילשה תבה .הטיסרבינואב
 םה .רפסה-תיבב ןיידע תדמול תיעיברה וליאו
 םיחמשו םירשואמ ,םילשורי תרשבמב םירג
 .םקלחב

+ 

 .1951 רבמצדב דלונ ,םירפא ,ינשה וננב

 ריעצ לש ליגרה לולסמה תא רבע אוה
 םילשוריב תירבעה היסנמיגב דמל ,ילארשי

 סיט סרוק רבע .ריוואה ליחל ,ל"הצל סייגתהו
 םייעצבמ ,םינוש םידיקפת אלימ סייטכו
 ,ריוואה ליחב ךשוממה ותורישב .םיידוקיפו
 -תת תגרדל עיגהו תוגרדה םלוסב םדקתה
 אציו תורישה ןמ ררחתשה אוה הנורחאל .ףולא
 הרומ איה תיוויז ותשא .םייחרזא םייחל
 העברא םהל שי .תובוחרב ןוכית ס"יבב תכנחמ
 .יאבצ תוריש המייס הרוכבה תבה :םידלי

 םיריעצה ינש .אבצב ןיידע תתרשמ התוחא
 םירג םה .רפסה-תיבב םידמול ןבו תב ,רתוי
 םיווקמו הווהה ןמ םינהנ ,םרבעב םיאג ,הנביב
 .בוט דיתעל םג

% 

 .הנוי - תבה ונל הדלונ םינבה ינש רחאל

 הידומיל םויס רחאל .דחוימ סחי הל ונשדקה
 םהו םעונ הרבח תא הריכה איה ןוכיתב

 םהייח תא תונבל וטילחה םה .ונתחתה

 םה .חלמה םיל םסורדמש רכיכה תואנב ,בשומב

 םירחא םילודיגו םיחרפ ,תוקרי לודיגב םיקסוע
 הדובעה .הפיו הלודג םינעי תווח םהל שי ןכו

 רוזיאב םילק אל םה םג םילקאה יאנת ,השק
 םהו םישוחנו םיריעצ םה ךא ;עודיכ ,הזה םחה

 .םיישקה לכ לע החלצהב םירבגתמ
 תונב שולש - םידלי העברא םעונו הנויל

 תגרדב יאבצה התוריש המייס הרוכבה .ןבו

 .תוניצק סרוקב הגולפ תדקפמ התויהב ,ןגס

 תונבה יתש .ןוירשה ליחב תרשמ ינשה ןבה
 .רפסה-תיבב תודמול תוריעצה

 דחוימ קוניפל הכז ,ינור ,ונלש םינוקזה ןב
 .ונתאמ

 יאבצה ותוריש רחאלו ל"חנב תריש אוה

 רחא .םינוש ןוחטב ימוחתב םינש המכ דבע
 דבוע אוה וישכעו בשחמ ידומיל דמל ןכ

 תדבוע הילד ותשא .הלודג םיבשחמ תרבחב
 .רצואה דרשמב הריכב תינלכלככ

 םיגב ינש - םידלי השולש הילדו ינורל
 הריעצה ונתדכנ - הדליו רפסה-תיבב םידמולה
 .ןגל תכלוהה ,רתויב

 .האושמ תעבגב םירג םה

 :ריעה יקלח לכב טעמכ יתינב םילשוריב

 םיניינב .דועו םילעפמ ,תודסומ ,םירוגמ יניינב
 ינא םהבש ,םיראופמו םיטושפ ,םינטקו םילודג
 .דואמ האג

 לש התיינבב הדובע תונש 45 רחאל
 | .תואלמגל יתאצי ,םילשורי

 ,רומאכ דבועש ,לודגה ינבל רזוע ינא וישכע
 תודובעב רקיעב קסוע ינאו ,היינבה ףנעב
 ךישממ ינבש חמש ינא .הלהנהו תוידרשמ
 אלא עוצקמ קר אל אוהש ,יקוסיעבו יעוצקמב
 !םילשורי תא תונבל :םוצע קופיס וב שיו דועי
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 ,תיבה-קשמ לוהינב םינשה לכ הקסע יתשא
 תובדנתהב הדבע ןכו םידליה ךוניחו לודיג
 ,ס"נתמב ,הנוכשה תלהנימב :םינוש תודסומב

 הלהקמב הרש איה ךכל ףסונב .ן"ליאב
 .תוידרפס תוסנמור לש עוציבב החמתמש

 םיברמ ונא ,יונפ ןמז רתוי ונל שיש ,וישכע
 ונא רקיעב ךא .ל"וחבו ץראב ,לייטלו עוסנל

 .תחנ םיוורו ונידכנו ונידלי לצא רקבל םינהנ

 ללפתהלו תווקל אוה וישכע ונל רתונש המ

 וא ,םיברעה ונינכש םע םולש ונל היהיש

 אלל ,םימויא אלל ,םיעוגיפ אלל ,טקש תוחפל
 .תומחלמ

 רשואמה היהא ,םשגתת וז יתליפת םאו
 .םלועב

 יוהורודב לודגה תסנכה-תיב םינפ
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 - ןייטשלקניפ סכלא
 ןליא-רב תטיסרבינואב ונלש שיאה

 היה ,טנרטניאב בלתשה יוהורוד יאצוי ןוגרא רשאכ

 ותחנש "תונושארה תוינונסה " ןמ ןייטשלקניפ סכלא

 .סכלא תא ונאצמ ונאו ונתוא אצמ סכלא .ונלש רתאב

 ןךרכה תאצוה ןויער תא הברהב םדיק הזה גוויזה

 ארוקהש ןיינעלו ותחלצהל קפס אלל םרתיו יעיברה

 .וב אצמי

 טלבנור תתפשמ לש ןיסתויה ןליא דבלמ

 םיקיפא ונינפל חתפ ןייטשלקניפ סכלא ,יוהורודמ

 תליהק לש הרבע לע ירוטסיה רמוח רותיאל םישדח
 סכלא .הזה אשונה לע "קלדנ" שממ אוה .יוהורוד

 יוהורוד ידוהי לע םירמאמו םיקרפ םהבו םירפס רתיא

 תוליהק לש םיקית ךותמ םיבו םיכמסמ ףןשח םגו

 ונ תםטיסרבינואב ןוסחאו רקחמל ורבעוהש ,הינמור

 .ןליא

 לש תירוטסיהה החצנהה אשונב תצרמנ תוליעפלו הישותל ,בוט ןוצרל תודוה ,ךכו

 ונעדי אלש םינותנו תודועת ךשח ,בר רמוח ונילא ריבעה אוה יוהורוד זוחמ תוליהק

 הנוכנ הרוצב ריאמה ,ןיינעמו ךרע-בר דועית הז ךרכ ליכמ ול תודוהו ,םדוק םהילע
 .ונלש רבעה תא רתוי האלמו

 יוליגל ומצע שידקהש ,סכלאל הרקוהו הדות עיבהל ינא הצור הלא םיפד לעמ

 לע םיניינעמ םיטרפ רותיאו יוהורוד תליהק תודלות דומילל םיפסונ תורוקמ תפישחו

 תוכזב תוירוטסיה תויוכז ומצעל םשר סכלא .ןהיאצאצו 'ץיבוקניו טלבנזור תוחפשמה

 .ונתושרל דימעהש ינויכראה סכנה

 .הז בושח לעפמ לע "וננוגרא ריקי" תוא תא ןייטשלקניב סכלאל ונקנעה

 .וניניב והומכ ובריו ןתי ימ .הז רפס יפד לעמ סכלאל החולש המח הכרב

 .ןייטשלקניפ סכלאב תכרבתמ ונתליהק

 דוד המלש
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 ידימילג הנוי ,ץישפיל ירמ

 םלועמ הב ונייה אלש יוהורודמ תונורכז
 היאצאצו רפיילש תתפשמ

 (הקיצ) היבצ ,היחתש ונמא תחפשמ לש היתורוק תא בתכה לע תולעהל ןויסנ ויהי הלא תורוש

 .רםיילש תיבל
 .רפיילש ןרהאלו סנוי תיבל הזור הירוהל ,1915 תנשב ,יוהורודב הדלונ רפיילש היבצ
 .יוהורודב תישרושו תיתד תידוהי החפשמל םינוקזה-תב איה
 .תואובת רחסב הקסעו יוהורודב םיבר תורוד היח סנוי תחפשמ
 רבקיהל ולע רתויו הנש םייתאמכ ינפלו םהלש םולח ומישגה סנוי תיבל אבר-אבסו אתבס

 רחא ,םילוח-תיב תמקהל ומרת ,םילשוריב הרצק הפוקת תויחל וקיפסה דוע םה .שדוקה ץראב
 .םש ונמטנ ,ורטפנשמו ,תפצ שדוקה ריעל הריישב ולע ךכ

 ,הדימא החפשמל ןב ,הירטסואמ ,ריעצ רענ רותב יוהורודל עיגה רפיילש ןרהא ונבס ,םנתח
 .(רפיילש :םמש רזגנ ןאכמ) םימולהי שוטילב הקסעש

 .יוהורודב תסנכה-יתבמ דחאב יאבגו ןקסע ןרהא אבס שמיש םימיל
 הזור תא השאל אשנ ריעצה ןרהא

 םינב העבש םהל ודלונו סנוי תיבל
 ,קיזייא ,םהרבא ,ץירומ-השמ :תונבו
 םלוכ .(הקיצ) היבצ ,ודנס ,הרלק ,לסינ

 רחאל ,םהיתוחפשמ םע ץראל ולע
 .הינשה םלועה תמחלמ

 .םמלועל וכלה רפיילש תיבל םיחאה
 םיכורא םייחל לדביתו .ךורב םרכז יהי

 תיבל בדנימע (הקיצ) היבצ ונמא
 .רפיילש

 לדיג ,תווצמ רמוש ידוהי ,ןרהא אבס

 ותנומא תורמל .תראפתל החפשמ
 ויב לע הפכ אל םלועמ ,הקומעה
 להנלו לדגל חילצה אוה .תווצמ תרימש
 לכל סחייתהו תדכולמו הלודג החפשמ
 הבר הבהאב ,אוהש יפכ וידלימ דחא

 .הנבהבו
 םמלוע זכרמ התיה הזור אתבס
 .היתולכו הידלי לש םתבהאו

 תישארמ הנומת .(ןימימ) רפיילש ןרהא
 האמה
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 רתנ ומור

 התשע רפיילש (הקיצ) היבצ ונמא
 הירוענב .יוהורודב התודלי תונש תא

 םירגובה היחא ינשל הפרטצה

 הל ןמיז םש ,טשרקובל | הרבעו

 םייח ןושארה הלעב תא הלרוג

 .ל"ז ןייטשדלוג

 תא םיינשה ווט ריעצ גוז לככ

 ידי-לע עדגנ הז ךא - םדיתע םולח

 לש יארקא רוקיב תעב .םיררוצה :ּ
 םתחפשמ לצא ריעצה גוזה |:

 ולגגה םה ,1941 ץיקב ,יוהורודב

 ריעה ידוהי לכ  םע  דחי

 .הירטסינסנרטל

 ויפוא הלגתה הירטסינסנרטב

 םייח לש תשבוכה ותוישיאו קזחה

 ךפה אוה הרהמ דעו ןייטשדלוג

 ברקב גיהנמו הליעפ תוישיאל

 ושמיש הקיצו םייח .םישרוגמה

 םילוגה ןמ  םיברל ןעשמ

 התסיגו הינייחא םהיניב ,םישרוגמהו

 לחר הידליו רפיילש הכרב ,ונמא לש .-- 0 - -

 יבור אר הלשר ו ְי | -
 (ןיבור) ןבוארו ץרווש 3. (לאמשמ) םהרבאו הקיצ

 םישאונה היצמאמ תורמל .תינלטקה סופיטה תלחמב הלעבו אמא ולח ,םירחא םיבר ומכ
 םויב רטפנו הלחמה ידי-לע םייח ערכוה ,ריחמ לכב תופורת תגשהב ,הלעב תא ליצהל

1412 
 תלשוכ .םיחא-רבקב ןמטיי אל בוהאה הלעבש אמא העבשנ ,סופיט תלוח ,הריעצ הגמלא

 לע הבצמ המיקה ףא אלא ,ולשמ רבקל ואיבהל קר אל אמא החילצה ,תישגרו תיזיפ תשתומו

 םיידוהי םילמס םג ןכו ,ותומ ךיראתו ומש הילעו ,תורכ ץע תראתמה ,תילמס הבצמ ,ורבק

 .םייתרוסמ

 יבחר לכב םייפנכ ןהל ושע הרטמב התוקבדו החור ץמוא ,הריעצה השאה לש התושיחנ

 .לוכשו באכמ תרסוימהו הכומה ,הירטסינסנרט
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 רתי םע אמא הבש המחלמה םותב

 םהמ דחא לכו ,יוהורודל םילוצינה
 .ויתמ רכזו ולוכש ,ובאכ תא ובלב אשונ

 בוש אשנית אלש רורב היה אמאל

 היהת ןורחאה המוי דעש ,םלועל
 רתיו בוהאה הלעב רכזל היח הטרדנא
 .החפשמה ינבמ םיפסנה

 םימקורו םילותלתפ םייחה ךא
 םדאל םייופצ אל םיליבשו תוביתנ
 .ולרוגו

 םימיל היהש ימ תא הריכה אמא

 - ושוא'צ (לארשי) ודנס - וניבא
 םג .1945 תנשב ,יוהורוד דילי ,בדנימע

 הנושארה ותשא תא המחלמב דדביא אוה

 םשל ,ןילופב היה הז .דיחיה ונב תאו

 .יוהורודמ ,ויבא םע דחי ותוריעצב עיגה

 תרייעל אבא בש המחלמה רחאל
 .םיעצפה תא תוחאל ,ותדלוה

 .1945 רבמטפס שדוחב ואשינ ונירוה

 .1967 תנשב רטפנ ל"ז אבא

 ותודלי תונש ,האלפומה וכרד
 הבחר העירי תוכירצמ תורעוסה ותורגבו
 תכסמ םצמצל תורשפא ןיאו הפיקונו

 איצונ דיתעב) .הז דמעמב תאזכ םייח הלעב רבק דיל ןייטשדלוג-רפיילש הקיצ
 .(ורכזלו וייח תודלות לע דחוימ רפס ל"ז ןייטשדלוג םייח

 .הינמורב הדלונ ידימילג םויכ ,(הנ'ז) הנוי הרוכבה םתב
 ,הצרא םתיילע רחאל הדלונ ץישפיל םויכ - ירמ התוחא
 .םילשוריב

 טעמכש החפשמל רצגו הארונה האושל ינשה רודה תונבכ
 ונחמצ ,עמדהו באכה לע ,רבעה ירופיס לע ונלדג ,הדחכנ
 .לוכשהו ןדבואה תושוחתל ליבקמב

 וניברוקמ לכלו ונידימלתל ,ונידליל ליחנהל ונעבשנ וניתש
 הרובגה ירופיס תא ,ונאצי הנממש הליהקה תודלות תא
 ורתונש הלא לש םהיתומש תא טעבו ןבאב טורחל ,לוכשהו
 .הירטסינסנרט ומשש אוהה תוומהו אכבה קמעב ,םש

% 

 הליהק התואל םיאצאצ ,םילוצינל ינשה רודה תונבכ
 - הרייע התואמ תונומת רפסמ ןאכ תולעהל וננוצרב ,האלפנ
 בטיה התוא ונרכה ךא םלועמ הב ונייה אלש יוהורוד
 .ונלש םידודהו אמא לש הירופיסמ

 ךא .ףסונ ךפונ הלא םירופיס םילבקמ ,םינש רחאלש רורב
 סחייתנו דבלב הקיגולהו תואיצמה תגנסמב םתוא ןנסנ םא םג
 ןיידעש רורב ,תונומתו םירופיס םתואמ ירעזמ קלחל קר
 (1967-1904) לורס ושוא'צ ודנס הליהק ייח לע תוקצומ תויודעו םירורב םינמיס םירתונ
 .םינשב תואמ ךרואל ,םיאלפומו םיססות תידוהי
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 יוהורודב הפנע החפשמל תב ,רומאכ ,ונמא

 ,םיגחה ,הרייעב יווהה לע הירופיס .הביבסהו

 הלא לכ ,תידדהה הרזעה ,תינויצה תוליעפה
 .תובר ונילע ועיפשה

 יוהורוד לע םירופיס עומשל ונקפסה דוע ןכ
 ה תונשב הצרא ולעש ,אתבסו אבס יפמ םג
 .םילשוריב תוחונמה רהב םירובק םה .0

 תושיגפמ תומעפנ תודמוע ונא םעפ אל

 םירכמ םע וא ,החפשמה גוחב ,תוביהלמ
 ןוצרו הלודג החמש וז דימת .יוהורוד יאצוימ

 ותוא לע תונורכז תאלעהל ,תופסונ תושיגפל |
 .םהירוענו םתודלי םהילע ורבע ובש םוקמ

 התדוד-תב םע (ןימימ) רפיילש הקיצ
 יוהורוד תוצוחב לויטב ,הניבלמ

 תופתוש ונשגרה ,היתונב | ,ונאו
 אמא םע דיב די ונלייט ,היתונורכזב

 וכפה התוכזבו הלש יוהורוד תוצוחב

 .ונלש תונורכזל םג - היתונורכז

 תיב לש תוגרדמה לע:המע דחי ונצר
 םיפיזשה תביר םעט דועב ,אבס
 תארקל רצחב הניכמ התיה אתבסש
 תא וננוימדב וניאר .ונפאב הלוע ,ףרוחה
 תויבח ריבעמו םיצומח שבוכ אבס
 : .ףתרמל

 הב ונייה אל םנמאש ,ונלש יוהורוד וז

 זוא ונל הריבעה אמא ךא ,םלועמ

 תונויצו תודהי לש תורוד

 ,1997 ,בדנימע-רפיילש (היבצ) הקיצ
 ןג-תמר

 ונאו היתויומדו הפונ תא ,התומד
 האלה הריבעהלו התוא רמשל לדתשנ
 .ונינב-ינבו ונינבל

 ןייטשדלוג םייחל היאושינ םויב רפיילש הקיצ



 םיפסונ החפשמ --ינב

 ןימימ הינש תדמוע .המחלמה ינפל ,יוהורודב ינויצ סוניכ

 יוהורוד

 רוחאמ יעצמא .(הינשה םלועה תמחלמ ינפל) יוהורודב ינויצ רעונ
 תואמצעה תמחלמב ברקב לפנו ץראל הלעש

 ןכו םהרבא היחא הדיל .רפיילש הקיצ

 ,ורנטוב ,רפיילש הקיצ לש דוד-ןב
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 תונויצו תודהי לש תורוד

 ,תיגשו ינור ,רואיל םידכנה םע - הקיצ אתבסל תדלוה םוי



 7 יוהורוד

 ןהכ תימלוש

 יוהורודמ ינשה שוריגה
 ,יוהורוד ,ותדלוה ריעב "םישרוש רוקיב"ב

 ותודליב דמל ובש רפסה-תיבמ תוקעצב יבא שרוג

 .הפיחמ ןייטשנרוא הלאו באז לש םתב ,ןהכ תימלוש ימש
 הרג ינא .13 - ירמעו 17 - ידע ,23 ןב ,ףסא :םינב השולשל םאו האושנ ,44 תב ינא

 .הריכזמכ תדבועו ביבא-לתב

 לשב תאזו ,יבא לש דחוימבו ,החפשמה ישרושב ןיינע יתיליג הנטק הדלי יתויהב דוע
 םתא יתרביד יכ ,הבוהאה םתדכנ יתייהו ריכהל יתיכז ימא דצמ יתבסו יבס תא .ימש
 לע םירופיס םהמ עומשלו םתציחמב תבשל יתבהא .ינודמיל םהש הפש ,תינמורב
 .הינמורב םהילע ורבעש תואלתה לעו המחלמה

 תוחאו אבא קר ול שיו ,םיחאו אמא ןיא יבאל עודמ ,הלאשהו תונרקסה יב הררועתה
 ויה םירופיסהו יל רפסל לחה אבא .ףפור היה םתא רשקהו ,הינמורב וראשנש ,תגרוח
 ארקנ זעוב יחא וליאו םולש ויחא םש תא תאשונ ינאש יל ריבסה אוה .םיבוצעו םישק
 וכז אלו םינמרגה ידיב ורונ וא הירטסינסנרטב ופסינ םה .ל"ז היתב ,אבא לש ומא םש לע
 לש םרכז תא הרבק לע חיצנהל טלחוה ,ימא םא ,יתבס הרטפנ רשאכ .לארשי רבקל
 .יבא לש ויחא ראשו םולש דודהו היתב אתבסה

 זא .הביבא - יקיו םתבו הינשה ותשא םע ,יבא לש ויבא הצרא הלע 60-ה תונשב
 .םיניינעמ םירופיס ונממ עומשלו אבא דצמ יבס תא טעמ ריכהל יתלוכי

 םכיס ידעו ויתורוק לע יבא תא תובר ורקח ,ידע יעצמאה ינב טרפבו ,ולדגש ידלי

 יוהורוד לש תסנכה תיבב ןייטשנרוא באז
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 ירה. וורו רו וררוורוווווו

 .התיכב םירבדה תא רפיס האושה םויבו בתכב םתוא

 .ימאו יבא ישרוש רחא תוקחתהלו הינמורל עוסנל ןויערה יבלב הלע הנורחאל

 .םידידיו החפשמ ינב המכ דועו ידליו ינא ,ימאו יבא - הינמורל ונאצי 1996 טסוגואב

 ריעל ובושב ,יבא לש ותושגרתה תא יתיאר ריעל הסינכב טלשה דיל רבכ .יוהורודל ונעגה

 הרבג ,ריעה זכרמל ונברקתהש לככ ךא ,הלודג התיה תושגרתהה .הנש 50 ירחא ,ותדלוה
 אלו וסרהנ םינשיה םיניינבה לכ טעמכ .בולעו ןטק הארנ םוקמה .הבזכאה תשוחת
 .הנש 50-70 ינפל הקקשש ,תוינויחה תאלמו תססותה תודהיל רכז ןיא .רתוי םימייק
 .ריעה תא בזע זאמ וארתה אלש ,אבא לש םיבורק המכ םש ונשגפ

 בולע הנבמ יתאצמ .ונרובע דחוימב ותוא וחתפש ,תסנכה-תיבל ונתוא וחקל וניחראמ
 םידמועש ורמאו ולצנתה תסנכה-תיב יאבג .חנזומו יולב ,םיפלקתמ ויתוריק ,ררופתמו
 .םיארונה םימיה יגח תארקל תסנכה-תיב תא ץפשל

 ובש רפסה-תיב תא רקבל ונשגינ .םישרמהו הפיה היריעה תיב ןוויכל ונכשמה םשמ
 םש ןיאש ןבומכ .םימותי-תיבכ שמשמ אוה .ררופתמו חנזומ הז םג .ותודליב יבא דמל
 .רבעב ראופמ ידוהי רפס-תיב ותויהל רכז לכ

 ונאש ול ונרמאשמ .ונשרגלו ונילע קועצל לחהש ,ימוקמ רבג ונרבעל חיגה םואתפ
 םתאב המל !םינדי'ז !םידוהי :ומעז רתוי דוע רבג ,םוקמה ידילי ונקלחו ,לארשימ םיריית
 תא בוש רזחשמ אוה וליאכ ,יבא לש וינפמ לזוא םדה ךיא יתיאר !הפמ וקלתסה ?ןאכל
 תורעה ונעמש ,ריעה תוצוחב ונבבותסה רשאכ םג ...הנש 55 ינפל םשמ ושוריג תויווח
 דואמ התיה הריוואה .םידוהיכ ,לארשימ םירייתכ ונתוא והיזש ,םוקמה ישנא דצמ תוניוע
 .המיענ אל

 תראופמה הליהקל אלו ,לדגו דלונ ובש תיבל רכז אצמ אל אוה .דואמ בזכואמ היה יבא
 ושקיב םה .םיבולעו םישק םהייח ,םש םייוצמ דועש םידוהיה טעמ .םעפ םש היחש
 .םהל ןיא הז וליפא .םיגחב קילדהל ידכ ,תורנ ... לארשימ םהל חולשל ונתאמ

 .ץמאינ-הרטאיפ דיל ,בונזור ,ימא לש התדלוה ריעל יתעגה הינמורב ונלויט ךשמהב
 התיילע םע ,תיבה תא םהל הרסמש םיריידה תא השגפ ףא איהו ולית לע דמוע התיב
 ונרוקיב לש הרמה הלולגה תא תצקמב קיתמה הזו ,הפי ונתוא ולביק אקווד םה .הצרא

 הידלי םע התפסנש ,ל"ז הנרבו וסיז יקרוא לש םנב ,ןייטשנרוא באז ,ינא
 .הירטסינסנרטב

 םיבורק דועו הידליו יתב םע דחי יוהורוד יתדלוה ריעב "םישרוש רוקיב"ל יתעסנ
 ןיינב לכ הב יתרכהש ,הב יתלדגו יתדלונש ריעל בושל ,הלודג התיה יתושגרתה .םידידיו
 תורוד ךשמ הב היחש תססותהו הלודגה הליהקהו הבש תסנכה-יתב 24 תא ,ןבא לכו
 .ידכנו ידליל תובר יתרפיס ךכ לע .םיבר

 המוד ."יוהורודל םיאבה םיכורב" :םיחרפמ יושע ,הפיו לודג טלש בצינ ריעל הסינכב
 ,הסורה התיצחמ !יתדלוה ריע תא יתרכה אל .םש יתאצמש דיחיה הפיה רבדה הזש
 ימ .םינעוצ האלמ הלוכ ריעה .(המישרמ אל ,תיטרדנטס הינב) שדחמ היונב התיצחמ
 םש - "621תו6ם(ט1 29" יאבצה סיסבל ךרדב רשגהו ןאשוטוב ןוויכל ךרדה תא רכוזש
 ,קיר שרגמ לכה - שומיט לש תחקרמה תיב ןוויכל וליאו ריעה לש שדחה קלחה יונב
 ןיינב קר .םעפ היהש הזל המוד וניא ישארה בוחרה םג .םידדוב םיתב םשו-הפ קר
 חנזומ אוה ךא ,םייק רבעשל ידוהיה רפסה-תיב םג .ולית לע דמוע ראופמה היריעה
 .דחא תיב וליפא ןיא ץחרמה תיב ןוויכל בוחרה לכב .םימותי-תיבכ שמשמו

 תוררוגתמ יוהורוד ריעה לכב .ררדופתמו חנזומ ,דבלב דחא ראשנ תסנכה-יתב 24 ךותמ
 | .דבלב תוידוהי תוחפשמ 60-מ רתוי אל םויכ

 המ יל ןיא רתוי .הנש 50 לש הדירפ רחאל יתשגפש וז יוהורודמ דואמ יתבזכאתה
 .הנניאו המלענ םעפ לש תידוהיה יוהורוד .םש שפחל המ ןיא .םשל אובל

 ןייטשנרוא באז



 9. יוהורוד

 ןייטשדלוג הנח

 לגעמ רגסנ
 יוהורדודב "םישדוש--לויט "מ תויווח

 ילעב םע ףרטצהל תונמדזה יל התיה ,הביבסהו יוהורוד יאצוי ןיב ןוגראה רציש רשקה תוכזב
 .םינשה לכ רועפו חותפ היהש לגעמ ךכב רוגסלו יוהורודל "םישרוש-לויט"ל
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 ,ותחפשמ תיב תא שפחל ךלה דחא לכו יוהורודל ונעגה

 יתבזע רשאכ עברא תב הדלי יתייה .םיישיאה "וישרוש" תא

 ךא .רבד רוכזל יתלוכי אלש ןבומכו יוהורוד תא ירוה םע
 ןכו ל"ז אמא לש הירופיסמ הבר היצמרופטניאב "יתדייטצה"
 תבותכה ןכו ,םהב יתוא ךירדה יחאש יוהיז ינמיסב

 .תיבה רפסמו בוחרה ,תקייודמה
 ,דחא ןקז ונשגפ ונלזמלו ,רעושמה םוקמה ןוויכל ונכלה

 תא ונל רפסלו ונתוא ךירדהל עדי אוהו רבעב וננכש היהש
 יל רפיס ףא אוה .םיטרפ-יטרפבו קייודמב יתחפשמ תודלות

 ןכשכ ,וילא קעזוה רשאכ ,ל"ז יבא לש םינורחאה ויעגר לע
 ןקזה לש וירופיס .בל-ףקתהמ רטפנש תעב ותטימ דיל דמעו
 ורדתסה םירבדה ןמ קלחו ימא לש הירופיס םע יל ובלתשה
 םע דחי .הזב הז םיבלתשמ ויקלחש "לזאפ" ומכ ,שארב יל
 םתואב רקבלו בושל התכז אל ימאש דואמ יתרעטצה תאז

 .תומוקמ

 0 ל 9 ב 0
 ל : 8

 ןייטשדלוג םייח הלעבו הנח
 ןימלעה תיבב היבא תבצמ דיל

 יוהורודב
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 ,הלודג תושגרתה לש םיעגר הלא ויה :.ל"ז יבא רובק םש ,ימוקמה ןימלעה-תיבל ונכשמה
 .םלועל חכשא אלש

 ייחו יתדלוה םוקמב רוקיב תארקל היפיצו הבשחמ ,םינשה-בר ימולח םשגתה הז לויטב
 .ייח תא םיפיקמש םילגעמה דחא םלשנו רגסנ ךכבו ,תובר הכ יתעמש םהילעש ,רבעב יתחפשמ

 רבדל ובריה אל תיבבו ,האושה תא ורבעש םירוהל ,50-ה תונש תדילי ,האושה רחאלש רודה תבכ

 ךא ,תוצופתה תיבב ,םיבותכב יתחפשמ לש רבעה רחא תוקחתהל םעפ אל יתיסינ ,ךכ לע רפסלו
 .הזיאשונב רמוח הברה יתאצמ אל ,ירעצל

 תליהק לע םיכרכה ינש - הז "רצוא" יל הלגתנ ,החפשמ -בורק לצא ירוקיבב ,דחא םוי ,הנהו
 לכ יתשפיחש המ לכ שממ אלא ,רצוא םתס אלו .דוד המלש לש ותכירעו ופוסיאב ,הביבסהו יוהורוד

 םע דדומתי ךיא ,ורבע תא עדוי וניאש ימ ,ירה יכ .יתחפשמ ישרוש לע םיבותכב דועית ,םינשה
 ?ודיתע

 יתחפשמ לעו ללכב הליהקה לע עדימ הברה ךכ-לכ אוצמל ,יתוואגו יתושנרתה התיה הבר המ
 יל םיבורקה יתחפשמ -ינב לע ,ללכ יל עודי היה אלש עדימ - תונומת ,תומישר ,םירמאמ - טרפב
 .ילש םידוד-ינבו ידוד ,יבס :רתויב

 .וז הליהקמו החפשממ קלח יתויה לע קופיסו הוואג יתאלמנ

 תורודה תרשעה לש ,תאזה השודקה הכאלמב םישועה תא חבשלו תודוהל ינא תשקבמ ןכל
 .וז הליהק לש היתודלות לע עדיב םיאבה

 .יברימה וינצימ דע ,הז בושח לעפמ קיספהל ןיא
 !ןמא .לארשיב םכתומכ ובריו ןתי ימ

 ןייטשדלוג (הצונא) הנח
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 ל"ז רמולב שרה לי'צנא

 יחו דלונ יוהורודב

 עונצ ,בל-בוט | שיא
 לי'צנא היה ומשו ,טקשו

 .רמולב שרה
 תא השאל אשנ אוה

 ןהל דלונו (היח) הרלק
 םכח דלי - יקיש - ןב
 רוקמ היהש | ,בבושו
 ןיאו ,ותחמשו ותוואג
 לע ול חלוס היהש אלפ

 סדנוקה ישעמ לכ
 .עציבש \

 ןמלאתה | םימיל

 ןמז רובעכו לי'צנא
 םע | ,תינשב ןתחתה
 דלי םע הנמלא ,הלרפ

 רשואב ויח םה .(ןושמש)
 הסנרפה ףאו |תחנבו
 םתונחמ ,הבוט התיה

 ,תנווגמהו הנטקה

 תמוצב הבצינש

 ןייטשדלוג הנחו ןמדירפ ןושמש הידלי םע רמולב שרה הלרפ

 התיה החמשהו (הצונא) הנח - תפתושמ תב םהל הדלונ .תבכרה תנחת דיל "םיסנפה תשולש"
 ,םימואת םיחאכ ,הפי םהיניב ויח םיגרוחה םיחאה ינש ,קזחתה החפשמה ינב ןיב רשקה .הבר
 .תפתושמ תוחא םהל הפסונ התעו

 ,יקיש ןבה .בל-םודמ באה רטפנ ,הדליה לש ןושארה התדלוה םויב ,רעצה הברמל ךא
 .םידלי ינשב תלפוטמ הראשנ הנמלאה הלרפו ל"ז ומא תחפשמל רבעוה ,םינושארה ויאושינמ
 . .קתונ ויחאו יקיש ןיב רשקה

 .שדוח םהיניב רשקהו ,לארשיב יתחפשמ עוראב םיחאה ושגפנ 1962 תנשב
 יתשל באו (הכרב) סינרבל יושנ אוה .רחסמב ליח םש השע ,הלאוצנוול יקיש רגיה םימיל

 .הטינאו (היח) הנאיוויו :תונב
 ,ןתיא ,הוודח ,הרובד :םידלי השימח םהלו תידוהיל יושנ ,אבצ-שיא אוה (םייח) ןושמש

 .םי-תירקב םירג םה .(הלרפ) תינינפ - הדכנ םהל שי .ודיעו יקעי

 הווקת-חתפב םירג םה .ןורשו ףסא :םינב ינשל םא ,ןייטשדלוג םייחל האושנ (הצונא) הנח

 .קנבב תדבוע הנחו
 "םישרוש"ה ,יפרגואיגה-יזיפה קחרמה תורמל .םינשה םע קדהתהו שדוח םיחאה ןיב רשקה

 .בוטהו םחה יתחפשמה רשקה שוביגל םימרות םהלש םיפתושמה

 .ג ה
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 ל"ז רמולב שדה הלרב

 החפשמ ,לגס תיבל הצנהו הפואה ןהכ לארשי םייח ,הפנעה ןהכ תחפשמל ןאבאראדב הדלונ

 הלהינ איה ,החפשמב הלודגה תבכ .א"חלדבי ,הבישו הביללו ל"ז השמל תוחא .יוהורודב העודי

 .ןויקנו רדסב ,ץרמב תיבה קשמ לכ תא
 תוחא) התדוד תיבב הדמל רחסמה יזר תא .בר ץרמב ךכב הקסעו הידי החלש רחסמב םג

 .הידליכ הינייחא לכ תא הצמיאש ,ל"ז 'ץיבוקרמ לטיא (היבא

 . . + 4 ו 4 . < 0 1 7- .- 0 . ש , %

 הקוק :לאמשמ .ונאשויט הבישו (ןימימ) ושבמג הביל היתויחא תרבחב ,(זכרמב) רמולב-שרה הלרפ

 הדוד-תב ,רלשיט

 ,היחא םע דחי לגלגתהל הלחה הלרפו ,האושה המעו המחלמה הצרפ םירוענה ליגב התויהב

 .םהירוהמ ומתייתה םייתניבש
 היתויחא תא ןתחל הגאד איה .םתדלוה תרייעל חאהו תויחאה ורזח המחלמה ירחא

 הלעב תמ ,הנב תדיל רחאל .ןושמש (םייח) - ןב הל דלונ .הנתחתה המצע איה ףאו תוריעצה
 .םותיה הנב תא לדגלו סנרפתהל ידכ השק לומעל הילע היהו

 םע ןמלא ,רמולב לי'צנאל ,תינשב האשינ םש ,יוהורודל הנב םע הרבע םינש רפסמ רחאל
 .בוש הלרפ הנמלאתה הנש רובעכו (הצונא) הנח - תב םהל הדלונ םינש רפסמ רחאל .(יקיש) ןב

 .לארשיל תולעל 1961 תנשב ,הטילחהש דע ,הידלילו הל ,השקה םויקה תמחלמ הלחה בושו

 םושב הלחב אל ;באו לעב אלל ,החפשמה םויקל ינשקעה הקבאמב הכישמה לארשיב םג

 םהו היתוקוצמ לע הידלי ינפל הננולתה אל םלועמ .דובכב הידלי תא לדגלו סנרפל ידכ הדובע
 .רתויב תושקה תופוקתב םג ,הדיצמ ץחל לכ ושח אל

 ךוניח תגשה לע םג הרתיו אלו הרשפתה אל ,רתויב בוטה תא הידליל גישהל המחלנ דימת

 .ךומתלו דדועל ,ןברדל ,ץעייל העדי ,הבר םייח-תמכוחב הנחינ איה .הידליל הלועמ הלכשהו
 ימיב וליפא .יתחפשמה שוביגהו החפשמה תובישח תא התוא םיבבוסה לכל המיגדהו הריבסה
 .םידליה לש תדלוהה ימיב המכו המכ תחא לעו ,הידליל תונתמ הנתנ ,הלש תדלוהה

 :הידכנ .הוואגו תחנ בור םהמ הבאש איה ,םידכנב התוא ורישעהו ואשינ הידלי רשאכ ,םימיל
 ,הידכנמ םיינש לש הוצמ -רבה תא גוגחל התכז איה .ודיעו יקעי ,ןורש ,ףסא ,ןתיא ,הוודח ,הרובד
 .יווד שרע לע רבכ התויהב ,ףסאו ןתיא

 םש ,ןולקשאב ןימלעה תיבב הנומט איה .הייחל 69-ה תנשב ,הרטפנ הוצמ-רבה רחאל דימ
 .ךורב הרכז יהי .הצרא התלע זאמ התייח

  .ג חה
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 ץיבוביל-רביל יטא

 העבטש םיליפעמ תיינואב יתילע

 הליהקב דיקפ היה ץיבוביל יול ,ל"ז יבא .יוהורוד תדילי ינא
 םישנא ויה םהינש .ץיבופול תיבל םירמ התיה ל"ז ימא .תידוהיה
 העברא - םידליה לודיגל םהייח תא גשידקהו םיעונצו םירשי
 | .תבו םינב

 תעונתב הליעפ יתייהו תונבל ןוכיתה רפסה-תיב תא יתמייס
 'חתרב ךכ-רחא ,טראה וריפס בוחרב ונררוגתה ."ריעצה רמושה"

 .הליהקה ןיינב לומ ,אזוק ורדנסכלא
 אל ונחנא .הצמשל רוכזה םורגופה ונילע שגרתנ 1940 ץיקב

 תוכימש ונתאמ ומירחהו םילייח ונתיבל וצרפ הלילב ךא .ונעגפנ

 .םירכו
 ידיל ונרסמש רחאל ,הירטסינסנרטל ונשרוג 1941 רבמבונב

 תועבט וליפא) םיטישכתו ךרע יצפח םיינמורה תונוטלשה
 ץיבוביל-רביליטא לע ,יקאטא הרייעל דע ונעסוהו רקב תונורקל ונסנכוה ,(ןיאושינ

 תכלשהו תוכמ ,תוקעצ ךות ,תודסאב רהנה תא ונתוא וריבעהש רחאל .רטסיינדה ףוח
 בור .דורוגראש הרייעה דע ,מ"ק 80-כ ,הריישב םילייחה ונתוא ודיעצה ,םימל םישנא

 רדחב שיא 40-כ ונררוגתה תועובש המכ ךשמ .תוצצפהמ םיסורה ויה הרייעה יניינב
 היה רוסא .םיישונא-תת םיאנתב ונייח .ימוקמ ידוהי לצא הינסכא ונאצמ ךכ-רחא .דחא
 .בערו רוקמ ירוה ותמ 1942 ףרוחב .הביבסה ירפכב הדובע שפחלו הרייעה תא בי+יל ונל
 רבמצדב ,הינמורל ונרזחוהש דע וניהש םש ,בליגומל ונרבעוה ,םימותיה םידליה ,ונחנא

3. 

 יטא לש הירוה ,ל"ז ץיבוביל םירמו יול
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 רצק ןמז רובעכ ךא .ידוסי רפס-תיבב הרומכ דובעל יתלחתה יוהורודל יבוש רחאל
 ןדבוא תא ןמזה לכ ונל הריכזהש ריעב תויחל ונלוכי אל .טשרקובל יחא םע יתרבע
 .ונירוה

 ,לארשי-ץראמ חילש יתשגפ םימיה דחאב .קנבב דובעל יתלחתה טשרקובב
 יסאיל עוסנל יתוא ענכיש חילשה .ןקב ונלצא רקיב רשאכ ,המחלמה ינפלמ דוע ויתרכהש
 יצחכ םש יתדבע .הצרא םתולעהל ידכ ,היברסבמ ורבעוהש םימותי םידלי םע דובעלו
 יתלב הילע וז התיה .םידלי 30 לש הצובק םע הצרא יתגלפה 1946 רבמבונבו הנש
 העבט איה ןווי יפוח דיל .הינוא רשאמ הריס רתוי התיה "חיפר" ,ונלש הינואה .תילגל
 ,הנרס יאל ונעגהו ונבורב ונלצינ ,ונתא ויהש "הנגה"ה ישנאל תודוה .ופסנ םישנא הרשעו
 ונל החלש תונכוסה .םלועה לכב עדונ הזו ונל הרק המ וידרב ועידוה םיחילשה .ןווי ייאמ
 .ןיסירפקל ונתוא וליבוהו הלודג הינואב ואב םילגנאה ךא ,םידגבו ןוזמ

 ,העבט ונתיינואש ללגב ךא ,הנשכ ןיסירפק תונחמב םילועה תא וקיזחה ללכ-ךרדב
 םישדוח השולש ירחא הצרא ולע ונתיינא ילוצינמ תודדוב םישנו רעונהו הלקה ונל הנתינ
 .הפיח דיל ,לאומש-תירקב םילוע-תיבב םישדוח השולש וניהש הצרא ונאובב .דבלב

 ,דובעלו דומלל וכישמה םש ,הילד ץוביק ידי-לע הצמוא הב יתלפיטש רעונה תצובק
 .ןמזה לכ םתא רשקב יתייה .םהלשמ ץוביק ומיקה ןמז רובעכו

 ב .רורחשה תמחלמ ןמזב ,ןוילעה לילגב רימש ץוביקב םייתנש יתייה ימצע ינא
 ,ל"ז רביל הדוהי ,חונמה ילעב תא יתרכה םש .הפיחל יתרבעו ץוביקה תא יתבזע 9
 רחאל רטפנ אוה ,ינובאדל .םירשואמ םייח ונל ויהו ונתחתה .ןילופב זוכיר תונחממ טילפ
 .1995-ב ,השק הלחמ

 .1995-ב רטפנ אוה .1959 תנשב ותחפשמ םע הצרא הלע ץיבוביל רמוס רוכבה יחא
 רתי .םי-תבב םירג םהו ותחפשמ םע '69-ב הצרא הלע א"חלבי ,סאילא ,רחא חא
 ירחאו היברסבמ תויחא יתש םע המחלמה ןמזב ונתחתה ,היחיש קילצו ל"ז השמ ,םיחאה
 םהו םינש המכ ינפל הצרא ולע םהלש םידכנ השולש .היבמולוקל ורגיה המחלמה
 .םילשוריב תירבעה הטיסרבינואב םידמול
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 (וראודרפ) יררה ינ'ז

 תרניכל - יוהורודמ

 ירוהל .יוהורודב 1938 ראורבפב יתדלונ

 ורפיסש יפכו ,ריעה זכרמב הלודג תונח התיה

 תועש המכ ךשמב יב הלפיט יבא לש הדוד ,יל

 וז הדוד .תונחב רוזעל הצלאנ ימאש ןוויכ ,םויב

 תויח הברה םע קשמ הל היהו ריעה הצקב הרג
 .םש תויהל דואמ יתבהאש יל ורפיסו תיב-

 =  .יתוחא הדלונ 1939 תנשב
 ידוהי לכ דחי ,ונתחתפשמ השרוג 1941-ב

 בליגומ ריעב זוכיר הנחמל הביבסהו יוהורוד

 לית רדגב רדוגמ הנחמ הז היה .הירטסינסנרטב

 אל םיירזכא ,םיניארקוא ויה םירמושהו ההובג

 ונרג .םשל ונתוא ושרגש םינמורה ןמ תוחפ
 .הבר תופיפצב ,החפשמה לכ ,דחא רדחב

 החפשמהו יוהורודל ונרזח 1943  תנשב

 תסלכואמ התיה הרייעהש ןוויכ .המקתשה

 דואמ ויה תרוסמהו תדה ייח ,םידוהיב הבורב

 הנשה--שאר ,םיארונה םימיב .הב םיחתופמ

 ,ונירוהל ,תונבה ,ונא םג וניוולנ רופיכ םויו

 ויה דחוימב יתבהאש םיגחה .תסנכה-תיבל

 תא אורקל ונגהנ רדסה לילב .םירופו חסב
 םירכ תמירע לע ןועש אבאשכ ,הלוכ הדגהה
 ,םישדחה םילכה םיצצגונ ןחלושה לעו הלודג

 ונלדתשה םידליה ונחנא .גחל םידחוימה

 ידכ ,ברעה לכ םירע תויהלו דמעמ קיזחהל

 סרפב תוכזלו "בונג"ה ןמוקיפאה תא ריזחהל

 .חטבומה
 חיר תא דואמ יתבהא הנשה תומי רתיב

 תונושארה םינשב .יתיבה רונתב הפאנה םחלה

 תויפאמ ריעב ולעפ אל המחלמה םויס רחאל
 םחלה תא ופא תיבה-תורקעו ינומה רוציי לש
 .תיבב ,החפשמה יכרוצל

 ןמז רובעכ .10  ליגב דומלל יתלחתה

 יל רוכז .דבועה רעונה תעונתל יתפרטצה

 ולעוה ינממ םילודג תצקו זא יליגב םידליש
 ינא .רעונה תיילע תרגסמב לארשי -ץראל
 יתיסינו הביהלמ הקתפרה וז העיסנב יתיאר

 ץראל עוסנל יל ונתיש ירוה תא ענכשל
 אובבש יל וחיטבה ךא ,ומיכסה אל םה .לארשי
 ץראל דחיב החפשמה לכ ,ונלוכ הלענ ,ןמזה
 ידוהיה בושייה םחלנ רבכ תע התוא .לארשי
 ויהו הריעצה הנידמה לש התואמצע לע ץראב
 ןמ םהיניש רועב וצלחנ התע-הזש םידוהי

 וצר אל םהו הינשה םלועה תמחלממו האושה
 | .תפסונ המחלמל ףחסהל

 הינמור הצלאנ הינשה םלועה תמחלמ רחאל
 הז רטשמב .יטסינומוקה שוגה לא ףרטצהל

 << (ףוליא - השעמל) ךוניחל בר ןיינע שדקוה
 תעונתב םינגרואמ ויה 8 ליגמ םידלי .םידליה

 ירבח .(םיצולח) "םירנויפ" תארקנה רעונ
 ,ינא .םראווצ לע המודא תחפטמ ודנע העונתה
 ליעפ ןפואב יתפתתשה םידליה רתי ומכ

 םיגוח ולעפ םש ,ןודעומב העונתה תויוליעפב

 .טמחשו ףע-רודכ יגוחב יתפתתשה ינא .םינוש

 םג ,דואמ םישק ויה םייחה ,םירגובמל

 רסאנ יכ ,תינחור הניחבמ םגו תילכלכ הניחבמ

 רטשמ הז היה .יוטיבה שפוח םהילע

 גהנתה אלש ימל ול יואו ינתמיא ירטילטוט
 לע תבתכומה רמולכ) תלבוקמה המרונה יפל
 ,ונריעב .(תטלשה תיטסינומוקה הגלפמה ידי
 לכ השגרוה אל ,םידוהי ויה התייסולכוא בורש

 לבא .(קוחה יפ לע הרסאנ םג וז) תוימשיטנא
 .הינמורב ,םש םיראשנ אל ונאש ונל היה רורב

 יתכשמה ינא .ץראל ונילע 1950 תנשב

 יתכלממה רפסה-תיבב 'ח-'ז-'ו תותיכב דומלל

 הקיתו הנוכש וז התיה .הפיח דיל םילג-תבב

 ויה םידליה .םילוע םידלי הברה םש ויה אלו

 וסינו בוט ןוצר יאלמ ,יפלכ םיביבח דואמ

 השולש רובעכ .םהיניב טלקהל יל רוזעל
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 תפטוש תירבע יתרביד רבכ םישדוח העברא
 דומלל יתרבע ךשמהב .םהמ דחאכ יתייהו

 םש .ללהנב יאלקחה ןוכיתה רפסה-תיבב

 םילשהלו תכלל דתעתהש ןיערגל יתפרטצה
 םיביברב הנש רחאל .בגנב םיביבר ץוביק תא
 ,דיתעל-ילעב תא יתשגפ םשו ל"הצל יתסייוג
 .דוד

 דיקפתב יתתריש (1957) יניס תמחלמב
 תוביבסב המחלש הגולפ לש הדקפמ תדיקפ

 ,םירצח ץוביק תוביבסב ,הדשב יתבשי .הזע
 דרשמב יתתריש ךכ-רחא .םישדוח השולשכ

 .הניטסקב ,הקפסאה ליח לש םיאולימ

 טלוק ןולא

 ילעב םע יתנתחתה יאבצה יתוריש רמג םע

 ןוויכ .17.2.1958 ךיראתב ,טלוק דוד ,ןושארה

 תרניכל ותא יתכלה ,תרניכ תצובק ןב אוהש

 םינשב .םידלי העברא ונל ודלונ םשו

 רפסה-תיב לש יונבו רצחב יתדבע תונושארה
 רחא .תיבה ןויקנב םידליה תא יתכרדה םגו
 םיחורפא | תרגדהב ,לולב יתדבע | ךכ

 ,"רדה תיב" | םוי-ןודעומב |,רוטבוקניאב

 דובעל יתרבע ךכ-רחאו ,תונובשח תלהנהב

 יתרזח ןמזה םע .םיבדנתמ תוצובקב לופיטב

 דובעל הכישממ ינאו תונובשחה תלהנהל

 .םויה דע הז דיקפתב

 ל"ז וראודרפ הדלוגו ןמלז ,יִבָס

 לש אבר-אבס ,הנרב-היח לש אבא ,לדיא

 המא דצמ יררה ינ'ז

 תנשב דלונ ל"ז וראודרפ ןמלז ,ימא יבא ,יבס
 ,וראודרפ יבצו הרש וירוהל ,יוהורודב 0

 בר) ,באה .םידלי השיש לש החפשמ ולדיגש
 .50 ליגב רטפנ אוהו ןולגע היה יבצ (יבס

 .טשרקובל םימיל הרבע אבס לש ותחפשמ
 הניחבמ הפי וחילצהו תוטייחב םש וקסע םה

 ףידעה - ריעצ רוחב זא - אבס קר .תילכלכ

 היה אוה הליחתב .הנטקה הרייעב ראשהל

 20 ליגב .הירטנלג תונחב רזוע ,הילוש ןיעמ
 דואמ חילצהו ריעה זכרמב תונח הנק אוה
 .ןתחתה 24 ליגב .תילכלכ הניחבמ

 הדלונ ל"ז וראודרפ הדלוג ,ימא םא ,יתבס
 ויה הירוה .יוהורודב 1913 רבוטקואב 6-ב

 ויה םעפ ידמ .םיניארקואה הלועפה-יפתשמו

 םידוהיה םירבגה לע דוצמ םיכרוע הלא

 םיאצומ ףא וא היפכ-תודובעל םתוא םיליבומו

 םינוסחה קר ודרש ללכ-ךרדב .גרוהל םתוא
 דחשל ידכ ףסכ םהל היהש הלא וא ,םהבש

 ריעצה ןבה דלונ בליגומ הנחמב .םהיפדור תא

 .יבצ ,החפשמה לש

 החפשמה הרזח המחלמה הרמגנ רשאכ

 הדמע תונחה קר ,סורה היה תיבה .יוהורודל

 לש ריהמה ילכלכה המוקישל רזע הז .הלית לע

 .החפשמה

 ,תרוסמ ירמוש ,םייתד ויה הלוגב םידוהיה

 אבס .םיגחו תותבשב תסנכה-תיבל וכלה

 ה

 ,השנמ לש וירוה ,ןועמשו לדנייש
 המא דצמ ינ'ז לש אבס
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 הידליו הדלוגו ןמלז :יוהורודב וראודרפ תחפשמ

 יבצו ינ'ז (הצונ) הנח -

 השיש ויה םהל םגש ,רפורג השנמו היח
 םיסכנ ילעב - הדימא התיה החפשמה .םידלי
 םידוהי הבורש ריעב ,םיאלקח ,םיעטמו

 .הכאלמ-ילעבו םירחוס

 תיבב ודמל םידוהיה םידליה ,םימי םתואב

 ,דומיל תונש עבשל עברא ןיב ,ידוהי רפס

 םינבה .שידייב םה םירועישה ןמ קלח רשאכ
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 ."רדח"ב יבר לצא צ"החא תועשב ודמל

 ודלונו 1934 תנשב ונתחתה הדלוגו ןמלז
 (הצונ) הנח (ימא) ינ'ז :םידלי השולש םהל
 .יבצו

 הירטסינסנרטל יוהורוד ידוהי ושרוג 1941-ב
 בליגומ וטיגב ואלכנ םה .ימא תחפשמ םהיניבו
 רוקמ ,בערמ ולבס יצחו םייתנש ךשמבו

 םינמורה לש תופידרל ףסונב תאז ,תולחממו

 יחילש םע ושגפנ םה .םינויצ ויה אתבסו
 תא וררועש ץראה ןמ "ריעצה רמושה" תעונת
 ןוטלשה ךא .לארשי-ץראל הקיזה תא םהב
 הלחתהב ענמ הינמורב זא ררשש יטסינומוקה
 רתוי רחואמ קרו ,ץראל תולעל םידוהיה ןמ
 .םשמ תינומה הריגה רשפיא

 ונק םה .1950 תנשב הצרא התלע החפשמה
 היה לק אל .םיה ןיע תנוכשב ,הפיחב הריד
 אללו ידמל רגובמ ליגב ,ץראב טלקהל םהל
 .השק היה םהלש ילכלכה בצמה .םויק יעצמא

 .תילכלכ הניחבמ ורדתסה םה ןמזה םע

 תנשב - אתבסו 1971 תנשב רטפנ ןמלז אבס
4. | 

 20-כ ינפל הבתכנ המישרה :תכרעמה תרעה)
 (רפסה-תיבב "םישרוש" תדובעכ ,הנש



 תונויצו תודהי לש תורוד 1=\)8ַ

 תידוחיי תוליעפל תפומו המגוד - רנייו יבצ

 החצנהה אשונב הבהאבו תוריסמב ,הענצב לעופה םירבחה דחאב םיכרבתמ יוהורוד יאצוי
 .יוהורוד תודהי לש תירוטסיהה

 למעו ץמאמ ךסוח וניאש ,תואלקחה דרשמ לש קיתו דבוע ,בגנב עשי בשוממ רנייו יבצ והז
 .האושב ופסנש ותחפשמ ינב תא חיצנהל תואל אלל לעופו

 ירהב יוהורוד ישודק םש לע רעיה תעיטנ אשונב םייזכרמה םיליעפה דחא םג אוה רנייו יבצ
 .םילשורי

 ה ו /

 1996 ,רנייו ירמע (ינשה) ודכנ לש תירבה סקטב ,ותחפשמ ברקב (ןימימ ןושאר) רנייו יבצ
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 ץיבורזל המלש

 תכל-עינצמ שיא לש ורכזל
 ץיבורזל (ץירומ) השמ גילז 'ר

 המלש 'ר ויבאל ,יוהוצודב (1915) ה"ערת חספד 'אב דלונ ץיבורזל גילז (ץירומ) השמ ל"ז יבא
 70-ה תונשב דוע .רזעילא לאקזחי ברה לש ודכנו למל בקעי ברה לש ונב ,ץיבורזל (ןומולוס)

 .יוהורודמ ל"צז טחושה ןושמש 'ר םהיניב ,רזעילא לאקזחי ברה לש וידימלתמ ץראב יתשגפ

 ולפנ ךר רענ יבא דועבו ריעצ ליגב רטפנ ,הנושארה םלועה תמחלמב עצפנש ,ל"ז המלש 'ר יבס
 ,דוד םלושמ ודוד תובר ול עייס הפוקת התואב .ויבא לש םיפעוסמהו םיבורמה ויקסע ויפתכ לע
 .תיבב ןורטפו באכ שמישש

 תרמ ומא תא דביכ ,תרחואמ הליל תעש דעו תמדקומ רקוב תעשמ ,םיבורמה ויקסע תורמל

 דוביכ תווצמל תפומו המגוד היהש ךכ ,ללכה ןמ תאצוי הרוצב המלש קחצי 'ר תב (ינאפ) הגייפ
 | .םא

 ,הקנילש תיבל ליטע ,'יחת ימא תא השאל אשנ ,ל"ז הקנימ הריעצה ותוחא תא אישהש רחאל

 .םיבושח םינברו םיר"ומדאל םיאצאצ ,הינמורב העודי החפשמ

 טעומ ףסכ םוכס ותא איבה אוה ,הצרא הלעו יוהורודב םיברה ויסכנ לכ תא ריאשהש רחאל

 ונתוחל תונתה תא ריאשה ,הסנרפה השק ונתוחלש חכונשמ .ןויצל ןושארב תיב-ילכל תונח חתפו
 .ובצמ לע ןנולתה אל םלועמו השק תיזיפ הדובעמ עתרנ אל אוה .תומוזי תודובע אוצמל הנפו

 םג גהנ ךכ .לבק אלו ביגה אל אוה ,"?ימענ תאזה" חסונב ולאשו וירכמ והושגפ רשאכש ינרוכז
 לביקו ןנולתה אל ךכ לע םג .םיזע םיבאכ לבסו השק יחומ עוראב הקל רשאכ ,תונורחאה ויתונשב

 .וירבח תונגב רבדלמ ענמנ םג אוה .הבהאב וירוסי תא

 ההובג הבישיל רבע ,וידומיל קוח תא םייסשמו ביבא-לתב "שדחה בושי"ל חלש ונב תא

 .תונברל הכמסה לביקו ללוכלו
 ידכ ,ההובג הבישיב וידומיל תא ןממלו הרותה ךרדב ךנחל ודואמ לכב הצר רוכבה דכנה תא ףא

 .ודכנ לש שדוקה ידומיל תוכזב ,תפסונ הווצמב תוכזל

 .םיבר םידכנו ודיחי ונבו 'יחת ליטע הנמלאה תא וירחא ריאשה

 .גרבנרטש תיבל הפי הרענה תא השאל רוכבה ודכנ אשונ הלא םימיב

 .ןמא .םייחה רורצב הרורצ ותמשנ יהת
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 יטצמה דחא - לשימ םהרבא

 דילי ,לשימ םהרבא

 לש םנב אוה 4

 ,לשימ יקיו-ו סנומ

 לש | היפאמה | ילעב

 (םיכעכ) ךעלעגייב
 ץראב ןאכ .יוהורודב

 דיקפתל םהרבא עיגה

 תיב" לע  יארחא

  סופמקב | "לי'צר'צ

 .הפיחב ןוינכטה

 ,יטי ותשאו םהרבא

 ,יוהורוד תדילי איה םג

 -יעינצמ םישנא םה

 תונויצו תודהי לש תורוד

 ונלש םיני

\ 

 .הנממ תחנ םהל שיו הב םיאג םהש ,הבוטו המח החפשמ ילעבו שעמ יבוט ,תכל

 הכז םימעפ רפסמו ןוינכטב םינוש םידיקפתב 1989 דעו 1951 תנשמ דבע לשימ םהרבא
 .ןייטצמה דבועה ראותב

 .לשימ גילז - חאו לפמיג ינאפו וקני הרש - תויחא יתש ול שי

 5 ןוינכטוו

 לארשיל יגולונכט ןוכממ
 -. == ה =. ההד" 7

 יכ הרועתל תאו

 תא ובשל 1יצפ
 - ---- לשימ תהא ךמ

 ותדיחיב ןייטצמ דבועכ
 ט"רשח ,תנשר

2 \ - 0% 

 ןוינכטה אישנ ה ריחיה שאר ךיראת

 לשימ םהרבא לש תונייטצהה תדועת

 ןרהא לש םינוקזה-תב איה יטי ותשא
 לסיר םאה .יוהורודמ ,ל"ז לגס לסירו

 .הירטסינסנרטב התפסנ

 ,ל"ז הדלוג :יטי לש תויחאהו םיחאה

 דנב הטנ'ז ,עשילא האל ,ל"ז הלסוי
 .(וראודרב)

 תנותח" תא יטיו םהרבא ונייצ 1996-ב

 .םהלש "בהזה

 תדילי ,גרבנירג הנשוש :םהיאצאצ

 .תינגו ןרע :הידלי .1948 ,יוהורוד

 ןורש :הידלי .(ץראב הדלונ) ןגד יתור
 לבו

 םינשב תורשע ינפל לשימ םהרבאו יטי
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 ףסוי ,ל"ז הדלוג ,יטי :לאמשל ןימימ .לגס תיבל חאהו תויחאה
- 

 הטנ'ז ,האל ,ל"ז

 6 9 ל -

 יטי לש הירוה ,ל"ז לגס לסירו ןרהא

 ו

 וינכנט :ר
 לארטיל יגולונכט ןוכמ - ןויוינכט ה לש ימינ 8 ןוא טב

 !907 רבמצד .חדכשת ןלסכ

 לשימ טחרובא

 תקלחמ לש םידוהאהו םיקיתווה םידבועה דחא
 ויגב לע יארחאה ,לשימ םהרבא אוה קשמה
 םינש 5 הזמ .ןוינכטב הנש 17 רבכ דבועה ,לי'צר'צ
 דיתפמ לחה ,1958-מ .קשמה תקלחמ להנמל רזועכ
 .ןינבה לע יארחאכ שמשמ אוה לי'צר'צ תיב תח

 ,תואצרהל זכרמ שמשמ לי'צר'צ ןינבש רחאמ
 בוטה דצה לע "קופדי לכהש" ידכו .תוגצהו תועפוה
 תואצרההש רחאמו .הדובע וידי תואלמ .רתויב
 םינופורקימ לש תכרעמ תרזעב ןיגבב תוכרענ
 התע לגוסמ אוהו סרוקל לשימ חלשנ -- םילוקמרו
 .תואצרהל סניכהלו םינושה םירישכמה תא לעפתל

 ןתחטבה רש לש הנורחאה ותאצרה תעב
 השק "קבאמ" ול ןוכנ ,לשמל ןייד השמ
 .אלמה םלואל ץרפתהל וסינש םיטנרוטסה םע
 דתנ תרנצה תלעת ךרד סנכהל הסינש טנרוטס"

 ןוינכטה לש ןואטבב ,לשימ םהרבא לע המישר

--- 

 ה -(13) 3 'סמ /'ב הנש
8  --=- 

 6% - . - מ ה ז ה חדוה הדחה וה ד הדעה מי עו מב ו

 תהא .רפסמ אוה "םייסנכמ ילב אצוהו עק
 1958 יאמל 27-ב רשאכ התיה תולודגה ויתויוחמ
 תחיתפ דובכל תיגיגח ברע תחורא ןינבב הכרענ
 לשימ .לי'צר'צ הרשו ןוירוג ןב תוחכונב ןינבה
 .ודי תא ץחל ןוירוג ןב רשאכ רחתויב שגרתה

 דיפה ןבא תחנהל םירודיסל יארחא היהש ימכ
 הליחתש -- ןוינכטה לש השדחה הירקל הנ
 ןורחאה עגרב הרבעוהו הריט דיל המיקהל ובשח
 ערואמל היח תודע לשימ שמשמ -- יחכונה םוקמל
 היה 19531 תגשב' .ןוינכטה תורוקב ירוטסיה
 דחה הירקב תבש תולילב הרימשל אובל ידיקפת
 אב ינאשכ םויה .דיחפמו םמוש היה לכה ,השד
 שממ הז -- םייח אלמו ראומ לכה הלילב הירקל
 "... סולח

 באו יושנ אוה 1950-ב הצרא הלעש לשימ

 .תונב יתשל
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 תונויצו תודהי לש תורוד

 :לאמשל ןימימ

 ,ל"ז הדלוג ,יטי ,לשימ גילנ
 ל"ז עשיוה
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 - טוג וזיא

 םיסרפ רוטע ילקיסומ חצנמ

 ,1934 יאמב 31-ב דלונ טוג (וזיא) קחצי חצנמה
 .יוהורודב

 ותוליעפב וירוענב ןייטצהו הקיסומ בהא ותודלימ
 .ותדלוה ריעב תילקיסומה

 ,יסאיב תילקיסומ המגמב ןוכית םייסש רחאל
 ,הינומרהב וידומיל םילשה ,סאברטנוק לש התיכב

 .היציזופמוקו טקנופרטנוק
 :םינווגמ םיילקיסומ םילכב ןגנל עדוי אוה
 םילכ םגו רוניכ ,רתנספ ,ןואידרוקא ,סאברטנוק

 .לבמיצו הזבוק - םיינמור םייממע
 לש תרומזתב היה ןושארה ותדובע םוקמ
 .יסאיב ידייה ןורטאיתה

 דיקפתל תורחתב ףתתשה אוה המ-ןמז ירחא

 "ןכסומג 10160961" תירלופופה תרומזתה חצנמ
 לש החצנמכ שמיש הנש 25 .דיקפתב הכזו יסאיב

 ףתתשה אוה :תובר תוחלצהב המע הכזו וז תרומזת
 םיימוקמ ,םייממע םילביטספב ותרומזת םע
 הכז םהבו ,הל הצוחמו הינמורב ,םיימואלניבו

 .םיבר םיסרפב

 הטילקהו וידרבו היזיוולטב תובר העיפוה ,רישעה ראוטרפרה תלעב ,"ייבודלומ הניוד" תרומזת

 .םיקסידו םיטילקת הברה

 תולהקמה חצנמכ ,"הינמורב תוידוהיה תוליהקה לש היצרדפ"ב טוג קחצי דבוע 1984 תנשמ

 .טשרקובב "הרות דומלת" רפסה-תיב ידימלת לשו םידוהי םיטנדוטס לש "הרמזו הריש"

 תורחא םירעב רעונ תולהקמ םג ךירדמו יסאיב םידליו םיטנדוטס תלהקמ םע דבוע אוה ליבקמב

 :תורחא תוצראב ןהו הינמור תולובגב ןה ,תובר תוחלצהב הכז אוה הלא תולהקמ םע .הינמורב

 תוינכות תושיגמ וללה תולהקמה .(םימעפ שולש) לארשי ,תפרצ ,ץייווש ,תירבה-תוצרא

 .הינמור ירעב ןהיתועפוהב ,םינושה לארשי יגחל תומיאתמ

 הנורחאה .תונוש תוילקיסומ תויורחתבו היזיוולט תוינכותב ןה םג תופתתשמ הלא תולהקמ

 סרפ טוג וזיא לביק וז תורחתב .הינמורב תונושה תודעה ןיב תימואל תורחת - 1997 תנשב התיה

 .תונייטצה תדועתו ינש

 .הינמורב ותדובעב ךישממ אוה ךא ,1989 תנשב ותחפשמ םע הצרא הלע טוג קחצי

 .םייניש אפור - ןבהו ליטסקט תסדנהמ תבה .םידלי ינשל באו יושנ אוה

 (ונב) טוג ימע ר"ד
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 רמוז (ולס) לרוס

 דדא ןור לש ותבס ,הדירפ לש היניע

 ירוהל יתיוולתה רשאכ ,ונינפ תא ומדיקש םחהו ךרה הטבמ תאו םיענה הלוק תא ינא רכוז

 .רזלו הדירפ ,םילקסדה םע םישגפמב
 גוז לא וכרד השעש ימ לכו הירהנב רדימע תנוכשב ןטקה םתיב תניג תא הצח ןטק ליבש

 לע ודיעהו הסינכה תא וטשיקש םיאנה םיחמצה ןמ לעפתהל אלש היה לוכי אל ,םיטייחה
 .הבהאב ועגנ םיטמקה תושורחו תובוטה םהידי רשא תא חפטל ,רזלו הדירפ לש םתדיקש

 ףתושמ אבסו ימאל הדירפ ןיב םדה תברק .ירוה ןיבל םניב םקרנ תורבח לש ץימא רשק
 ."הדירפ יטנט" - "הדוד" יוניכב הילא תונפל ילש היטנל הפיסוה קר הקוחרה יוהורודמ

 יכ ררבתה םימיל .היואר הלכ ,דיתעל-יתשאב תוארל קורי רוא ימאל הנתנ "הדירפ יטנט"

 .הקדצ
 = ל"ז ירוה תומ םע וקספ הירהנל יתוחיג

 "  ןרקל הדירפו רזל לע ינורכז תא וקחד םינשהו
 ₪  ותואמ םישנא םיאצמנ הבש ,תיגלטסונ תיווז
 .ונמע דוע םניאו ויהש אלפומ גוס

 2 ריבסהל ןייטשלקניפ סכלא ילא ןפלט רשאכ

 = רמוח ףוסיאב ותופתתשה לע יל רפיס ,אוה ימ
 | תנווכתמ החפשמהש ףסונ םישרוש רפסל
 טוונה ,דרא ןור :יוליגה ןמ יתמהדנ ,איצוהל
 ,ולש אתבס .ילש החפשמ בורק אוה ,יובשה
 | תובא-תיבב תאצמנ ,םייחב הנדוע ,הדירפ
 .רובידו הבשחמ-תריהבו הלולצ איה .וכעב

 = ,ץיצע ונינק .הרקבל ,ינאו יתשא ,ונעסנ
 תבהוא איהש ונעדי ירה .הנתמ הל איבהל

 ךרדהו המע השיגפה תארקל ונשגרתה .םיחמצ

 ןורכז יקזבהב האלמתה וכעל ןולוחמ הכוראה
 .םייחב ויה דוע ירוה רשאכ ,רבעה ןמ

 ונתוא ונוויכ .דרא ןור לש אתבסה ,הדירפ לע ונלאש ,רדוהמהו לודגה תובאה-תיבל ונסנכנשכ
 דוע ,דימ התוא יתיהיז .ןחלושה לע הינפל הת לפסו תלדה לא הבגב הבשי איה .לכואה--רדחל
 .יב ודקמתה אל תויובכה היניע .הילא ונינפ רשאכ הלאש "?התא ימ" .הינפ תא יתיאר םרטב
 .תונורכז ונילעה .המע תבשל ונתוא הנימזה ,תוכשוממ יתוא הקשינ איה ,ימצע תא יתגצה רשאכ
 יתטלק החישה ךלהמב קרו ,היהשכ בהואו םח ראשנ הלוקו התוזח תא הברהב וניש אל םינשה
 .תרוויע הדירפ :םואתפ

 .םייחב התוא םיקיזחמ דכנל היעוגעג .התיהשכ תוינויח תאלמו המח ,תיחקפ ,הלולצ הדירפ
 הרשע-תחא .יבשה ןמ בושי רשאכ ,היהתש הלודגה הביסמב ןור תא קבחל תוכזל תשקבמ איה
 .תושבי היניעו ותוא תוארל הכחמ איה םינש

 .ירוה לש םרבק לע חרפ חינהל ,הירהנל ונכרדב ונכשמה .םולשל ונדרפנו ונמק יניעב תועמדשכ
 הינפ תא ריאמ בל-בוט לש ךויחשכ ,הדירפ לש תירירבשה התומד ונתוא התוויל התיבה ונכרדב
 .יובשה הדכנ ,ןורל תוגרוע תויובכה היניעו

 ?יתמ דע

 וסוטמ דיל דרא ןור

 ,רמוז (ולס) לרוס
 ורמשוק הצורלקו רשוא ןב
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 השמ הלרימ ד"וע

 םידלי הבורמ תיב - ץיבופיל תחפשמ
 .תבשל תולח 0

 תמסרופמה הרייע ,יוהורודב היחש החפשמ התיה וז
 .הב להנתהש ידוהיה-יתרוסמה-יתדה םייחה-חרואב

 םירבגה .יתרוסמ-יתד יווה לע ודיפקה החפשמב

 .תיבב וללפתה ,ןיליפת וחינה 13 ליגמ םינבה ללוכ ,החפשמב

 תורנ וקילדה םישנה .תסנכה-תיבל וכלה םיגחבו תותבשב
 .םיגחב קר תוכלוה ויה תסנכה-תיבל .תבש

 דמעמה ןמ ,הדימא החפשמל הבשחנ ץיבופיל תחפשמ

 .תואובת ירחוס ויה הישאר .ינוניבה

 - תושפנ 12 ופפוטצה םהבו דבלב םירדח ינש ויה תיבב
 ,ינאפ ,בוסוי ,וקרמ :םהידלי תרשעו הרתסאו םולש :םירוה גוז
 היה לק אל .סנוי ,אפיל ,הלואמ ,לורטס ,הקשימ ,ןרהא ,המלש
 תבש תארקל :לשמל .תאזכ םידלי-תבורמ החפשמ לכלכל

 רונת היה תיבב .חמק ג"ק 25-מ ,תולח 50-כ םיפוא ויה

 .ןמזה לכ קלד אוה תבשו ישיש ימיבו םיצעב קסומ ,יקנע
 ךשמב רמשנ רונתה םוחו םירחא תבש ילישבתו ןימחה תא וב םיסינכמ ויה תולחה תייפא רחאל
 .םויה לכ ורעבש םימחפל תודוה ,תכ*יה לכ

 םיביבחתו םיקוסיע םהל ויה הז םע דחיו ,תיבה לוהינב ולשמ דיקפת היה החפשמב דלי לכל

 .דועו םיזוואו םיזוורב לודיג ,לגרודכ ומכ ,םיישיא
 ינאפ םידליה) הירטסינסנרטל החפשמה ינבמ קלח ושרוג האושה תליחתו המחלמה ץורפ םע

 וסינ םירחא .תונחמב ופסינ וא םינמורה ידי-לע וחצרנ - םידוד-ינבו םידוד - םירחא ,(וקרמו
 .םולשת תרומת ,םיצאנל םתוא וריגסה םינמור םינישלמ ךא ,םינוש תומוקמב אבחתהלו חורבל

 השמ הלרימ

 אתבס םש-לע תארקנ

 הרתסאו המלש םירוהה
 האובת ינסחמ ול ויהו תואובת רחוס היה אוה .ידרח-יתד ידוהי היה ,םולש ,החפשמה יבא

 חלוש היה אוהו תואובת וילא םיאיבמ ויה ויתס לכ .(יאלקח רוזיא בלב הנכש יוהורוד) םילודג

 .ץראל-ץוחל םג ,הבונדה לע וטשש תוינואל ןתוא

 ,50 ליגב ,1933 תנשב רטפנ אוה .השקה ותדובעמ גישה ופסכ תא .דואמ השק דבע אוה

 ןב ריעצהו 33 ןב רוכבה ,םידלי 10-ב תלפוטמ רתסא ותנמלא הראשנ ,ותומב .תואיר תקלדמ

 | .עבש
 תא ןתחל גאד ,תואובת רחוסכ וקוסיע דצל .ומוקמ תא ,וקרמ ,רוכבה ןבה אלימ ותומ רחאל

 ךא) הבודלומב תואובתה קוש לש רחסה לכב טלשש וילע ורפיס .רתוי םיריעצה ויתויחאו ויחא

 | .(רישע היה אל אוה

 .התודליב וב התקלש םידלי קותיש לש האצות ,המוקע די הל התיה ,החפשמה םא ,הרתסא

 תופי די-תודובעב המסרפתה ףאו ,הפי םתוא לדגלו הידלי תרשעב לפטל החילצה תאז תורמל

 | .1947 תנשב הרטבפנ איה .הדיב התוכנ ףא לע ,תושעל העדיש

 עבש ,יממעו ידוסי רפס-תיבב הדמל .1912 תנשב הדלונ איה .ימא םא ,יתבס התיה ,הקשימ

 ,דומלל תוכישממ תונבש היה גוהנ אל הפוקת התואב ךא ,םידומילל ןוצרו היטנ הל התיה .תותיכ

 ןתחתהל אוה ןדועי לכ יכ ,תיבה תא להנל ,םוקרל ,לשבל תעדל ןהילע .יממע רפס-תיבל רבעמ
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 רכש הרובעב ומלשיש ,הנש לש התליחת לכב ןנחתהלו תוכבל הצלאנ הקשימ ...םידלי תדללו

 ,םינש שולש דוע הדמל איה יממעה רפסה-תיב רחאל ,ןכאו .דומלל ךישמהל לכותש ידכ ,דומיל

 .די-תודובעל יעוצקמ רפס-תיבב
 איבחהל" החפשמה הצלאנ היאושינ ינפל .הצורח הרענ התיהו דואמ הפי םוקרל העדי איה

 תא םדוק אישהל גואדל ךירצ היה ךא ,דואמ הפי הרוחב התיה יכ ,םינכדשו םירזחמ ינפמ "התוא

 .רתוי םירגובה היחא
 :תונב יתש הל ודלוג .יוהורודב רוגל הכישמהו 'ץיבוניבר הבייל םע 11.4.1935-ב הגתחתה איה

 םלועה תמחלמ ףוס תארקל רבכ הז היה ,הדלונ הנאירמ רשאכ .(1945) הנאירמו (1938) הנילש

 ןכתשה הביילו הקשימ לש םתיבב .הינמרג תא סיבהל םכרדב ,הינמור תא ושבכ םיסורהו הינשה

 הלהב בורמו דואמ הלהבנ הקשימ .התע-הז הדלונש תקוניתה תא תוארל שקיב אוה .יסור ןיצק

 ,רומח רבדל בשחנ הז הפוקת התואב) .הרפ בלחמ הנוזינ הנאירמ .בלח רצייל הידש ולדח

 .(קוניתה תוחתפתה לע הערל עיפשמה
 ינא יתדלונ שדוח רחאל .ח"לשת הנשה שאר ינפל עובש ,1974 תנשב הרטפנ הקשימ אתבס

 .המש תא תאשונ ינא ןכלו

 1987 תנשב הבתכנש ,"םישרוש" תדובע ךותמ

 דוד המלש

 וישל םיעוגעג

 "םיבתכמ ינש" רישה תא דואמ יתבהא יוהורודב "ינויצה רעונה" ןקב ךינח יתייה רשאכ
 .הזה רישה לש וסיסב לע תוגצה ונמייק וליפאו ,[יקסנולש לש וטע ירפ הארנכ]

 רישה תא בהוא ינא ,זאמ םינש תורשע ופלחש תורמלו ,תובורק םיתעל ותוא םזפמ יתייה

 ויה הילעהו ינויצה ןוזחה הבש הפוקת לש יוטיבכ ,רפסב ותוא םסרפל ישפנ ךרוצ שחו הזה

 .דיתעב האלמה ותומשגתהל הווקתו םבילב הז ןוזח םיאשונ ןיידע ונתאמ םיברו ונלש לאידיאה

 םיבתכמ ינש
 רפאכ רופא ,רופא ריינ לע גלשכ חצו ןבל ריינ לע
 .הלוגה לא בתכמ ךלוה .הלוגה ןמ בתכמ ךלוה

 ןיע-תעמדב ץולח בתוכ ןיע-תעמדב םא תבתוכ
 :םילשוריב ט"פרת תנשב :םילשוריב ץולח ,הנבל

 הבוהא אמא יל יחלס .הלוח ךמא ,תמ ךיבא
 .הבושתה איה תילילש לבא .הלוגל ,התיבה אוב
 ,יניבת ןה ,תבהוא תא םא ,ףרה ילב ךל הכחא
 .ינירקבתו ילא יאוב .ברעה דע רקובה ןמ

 ,דנו-ענ דוע היהא אל ,ביבח ןב התיבה אוב
 .דעל הפמ זוזא אל ,ביבאב התיבה אוב
 ...אל ,זוזא אל ,זוזא אל !אוב ,התיבה אוב ,התיבה אוב
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 תואמצעה םויב יתרבח שגופמ

 ,הילצרהב םתיבב ותייערו לג הירא (.לימ) ל"את וחרא לארשי תנידמל 49-ה תואמצעה םויב
 ימימ תונורכז םיחכונה ולעה ובש ,יגיגחו יתרבח שגפמב ,הביבסהו יוהורוד יאצוי לש הצובק
 ינב לש החצנהה םודיקל תוליעפ לש ןיערג שוביג לע וחחתוש ןכו ,יוהורודב םהירוענו םתודלי
 \ .זוחמהו ריעה

 המלש ,גרבנירג ל'צרמ ,סקנפ לורק ,ונאיודנופ דוד ,ךיירנגז םירפא ר"ד :ןימיל לאמשמ ,רוחאמ םידמוע
 הקיר ,(רטבילג) לג הירא ,ונאיודנופ הזילע ,סוכרמ ימס ר"ד :םיבשוי .ינש םהרבא ,ץיבורזייל והיעשי ,דוד
 לרפ יפלוד ,ורייוא השמ ,(סקו) רקינמד

 םגוז תונב םע ,םירבחה תצובק
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 ןייטשדלוג לארשי

 הדנק - לארשי - יוהורוד

 יוהורודב יתדלונ .ןייטשדלוג לארשי ימש
 ןייטשדלוג הקברו ופול ויה ירוה .1925 תנשב |

 :תויחא שולש ול ויה .שוהב דלונ יבא .ל"ז
 םייחו רזייל :םיחא ינשו ,לטאו ילכמ ,הנימ
 ריעצ ליגב התמ אבא לש אמא .(ןתנ) ןסונ
 ;םידליב לפטל לנוסמ היה אל ןמלאה באהו
 העסנ םימיל .תונוש תוחפשמ ןיב ורזופ םה
 ליגב ףרטצה ןסונ םייח וליאו הקירמאל הנימ
 היהש ,יבא .ומלענ ויתובקעו דדונ סקריקל 6
 ,םינבר המכו המכ לש םהיתב ןיב דדנ ,דלי זא
 ןומיבר םייח ברה לש ותיבל לבקתנש דע

 .הבידנ החפשמו םח תיב אצמ ולצא ,יוהורודב
 לארשי תמכוחו הרות יבא דמל ברה תיבב |

 בוט-םש -לעבהלע דחוימב ,םידיסח ירופיסו | 3% | 0
 , 2 : 0 ור | ו

 ו - 1-2 .2 1988 ,לתוכה דיל ןייטשדלוג לארשי

 16 ליגב .ריעצ ליגב תמ םהיבא .ףסויו וקרב :םיחא ינש ויה ,ולקסד הקבר ,ימאל
 וקרב טילחה יוהורודב םורגופה רחאל .תמ רצק ןמז רובעכו תואיר תקלדב ףסוי הלח
 לבא .יוהורוד ומכ הנטק ריעב הרקש המ תורקל לוכי אל - בשח - םש ,יסאיל רובעל
 .יסאיב לודגה םורגופב גרהנ אוהו ותוא ףדר ולרוג

 תודובעב יבא דבע ויאושינ רחאל
 העובק הדובעל לבקתנש דע ,תונוש
 .יוהורודב תידוהיה הליהקה ידרשמב

 ויהש ,שוהב םידוד-ינב ויה יבאל
 ,המלש :םימסרופמ ןורטאית ינקחש
 =  ועיגה םה רשאכ .ןמדירפ הדירפו סחנב
 = = אבא ,יוהורודב תועפוהל םנורטאית םע
 | יתמ העפוהה תא תוארל ונלוכי ינאו
 .וניצרש

 ונייה ,םידימלת ונתויהבש יל רוכז
 ידוהיה רפסה-תיב רצחב םיבשוי
 הרומה .תירבעב םיריש | םירשו
 רשאכ תחנמ ךייחמ היה ןייטשרפוק
 םירומ .תירבעב םירש ונתוא עמש
 ויה םימיה םתואמ יל םירוכזה םירחא
 ןכו סוכרמ הרתסא ,ןומולס הנימ
 .ןייטשדלוג לארשי לש וירוה ,ל"ז ןייטשדלוג הקברו ופול .ץיבוקשרה רמ ,להנמה
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 וכלה םידימלתה בור .(ידוסי תותיכ עברא) רפסה-תיב תא יתמייס 1936 תנשב
 .ןוכיתב וכישמה םטועימו ,עוצקמ דומלל

 יל רוכז .תבשל תולח הפוא התיה אמא רשאכ ,ישיש ימי דחוימב יל םירוכז ונתיבמ
 - ילש אבס לש תוחא - ורטור יקח לש התיבב החפשמה לכ ,םיפסאתמ ונייהש םג
 ברה לש תסנכה-תיבב םיללפתמ ונייה תותבשבו םיגחב .הזילע הריוואב םירופ תא גוגחל
 .ןוזניבר םייח

 םידכנהו םידליה םע ,(זכרמב) ןייטשדלוג רתסאו לארשי תחפשמ

 .ןומולס לימש ,גרוחה יבס םג חצרנ 1940 ץיקב יוהורודב םורגופב
 ונתחפשמ וליאו ,היפכ-תדובע לש הנחמל יבא חקלנ ,1941-ב ,המחלמה ץורפ םע

 ותשא ,ילש הדוד ,ורטור יקח .ונתחפשמ ינבמ םיבר ופסינ םש ,הירטסינסנרטל השרוג
 ןמז רובעכ .דורוגראש וטיגב ותמ ומאו ותב ,(ריעב המרטספ רכומ היה) לשיפ דודה לש
 ,גוב רהנל רבעמ לא יוהורודמ םידוהי לש הלודג הצובק םע דחי ,לשיפ דודה חלשנ
 לכ םע וגהנש יפכ ,תאזה הצובקה לכ תא וחצר הלאו םינמרגה ידי-לע טלשנש רוזיאב
 דורוגראשל העיגה יתחפשמ .הירטסינסנרט לש ינמורה דצה ןמ םהילא רבעוהש ימ
 םיאנתב םש והש יחאו יתויחא ,ימא .הקניספ םשב בושיל ונרבעוה הנש ירחאו הליחת
 םש ,ןי'צלוטב הדובע הנחמל וחקל יתוא .יוהורודל הרזח וחלשנש דע ,דואמ םישק
 שמישש ,לובכ - "ףרוט" םשב רמוח רופחל התיה ונתדובע .םישדוח הנומש יתיהש
 ןמז הזיא רובעכ .דואמ םישק ויה ןי'צלוטב םיאנתה .הינמרגל חלשנו הקסהו םומיחל
 ררחושש ,יבא .יוהורודל יתרזחוהו יתררחוש יצחו שדוח רובעכו לופסריטל יתרבעוה
 "ונלוכ ונרזח ןכא המ-ןמז רובעכ .חור-רצוקבו הדרחב ונבושל הכיח הדובע הנחממ
 םיאנתהש ףא .ןומולס הלרפ ונתדוד םע רוגל הרבע החפשמה לכ .בוש ונדחאתהו
 ונל היה רורב .הירטסינסנרטב רשאמ ךורע ןיאל בוט היה הז ,םישק יד ויה םיילכלכה
 .לארשי - ץראל תולעל התיה ונתפיאש .הינמורב םיראשנ אלש

 לש הצובק תרגסמב התלעש ,הכלמ יתוחא התיה ,הצרא האבש וניניבמ הנושארה

 לאכימ יחא .1951-ב ועיגה ונירוהו 1948-ב הירחא יתאב ינא .1947-ב ,רעונה תיילע

 ריעצ ליגב ורטפנ םה .1959-ב םתחפשמ םע הצרא ולע ,הכרבל םנורכז המירפ ותשאו
 .1965-ב לארשיל העיגה התחפשמו סרוק הדירפ יתוחא .ידמל
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 התחפשמ םע התלע איה .ונתחתה הנש התואבו 1952-ב יתשגפ רתסא יתשא תא
 יתותא הרגיה 1966 תנשב .הקברו ןועמש ,הנינפ :םידלי השולש ונל שי .הירטסוא ,הניוומ
 םע ינא םג יתפרטצה םייתנש רובעכו הדנק ,וטנורוטל התחפשמ םע דלפנירג הכלמ
 .הדנקב ,םהילא יתחפשמ

 :םינב ינש םהל שי .הדנקל רגיהש ,רבעשל ילארשי ,ריאמל האושנ ןמטלא הנינב יתב
 םירצוי תויוכז אשונב קסוע אוה .חילצמ םיקסע שיא אוה ריאמ הלעב .ןימינבו ןתנוי
 .ידוהי ידוסי רפס-תיבב תירבע תדמלמ הנינפ .הקיסומב

 תדמלמ איה .קרוי-וינב הרג איהו ינקירמא ד"וע ,ויתמל האשינ ץיבומרבא הקבר יתב =
 .הנידו ןושמש ,ינוי ,דוד ,לחר :םידלי השימח םהל שי .הבישיב תילגנא

 שגב םשו אבצב תריש ,לארשיל רזחו םיקסע להנימ ידומיל הדנקב םייס ןועמש ינב
 :םידלי ינש םהל שי .1991 -בוטנורוטל ורבע םה .הקירפא -םורדמ האבש ,ינג ותשא תא
 .םדה קנבב תיטנרובל רותב םרכ-ןיע הסדה םילוחה-תיבב הדבע ינג .ישו הקימ
 םייסמ ןועמש .פףטאאמתס0סא 110521141 -ב הרשמ התואב תדבוע איה וטנורוטב
 .הדנק ,וירטנואב ,םיסמ תואמש ידומיל וישכע

 ונבזעש זאמ הנושארל ,לארשיב ינאו יתשא ,ונרקיב ,ינב יאושינ לגרל ,1988 תנשב
 בושו בוש ונל תוריכזמ ,ונמליצש תובר תונומתו םיניינעמה תומוקמה לכב ונרקיב .התוא
 .ץראב אלפנה ונרוקיב תא

 יאמצע ןפואב הליחת ,הז יעוצקמב יתכשמה הדנקל יאובבו ,עבצכ יתדבע לארשיב
 הנהנ ינאו היסנפל יתאצי 1992-ב .וטנורוט תייריע םעטמ ,ינוריעה ורטמב ,ךשמהבו
 הדנקב ידכנו ידלי תא שוגפל הנהנ דחוימבו םירבח םע שגפנ ,םירפס ארוק ,יונפה ינמזמ
 הייחמ ינומכ איה םג תינהנ איה וישכעו 1993 דע הדבע רתסא יתשא .קרוי--וינבו
 .םידכנה ןמ ,רקיעבו ,תירנויסנפכ

 לבא .לארשיל רוזחנ ךכ-רחאו םינש שמח קר םש היהנש ונבשח ,הדנקל ונאב רשאכ
 ונבלב לבא .תותימצל ןאכ ונראשנ ונחנאו ונתחתהו ולדג םידליה ,ער אל הפ ונרדתסה
 .לארשיל הבהאהו הקיזה ןמזה לכ הנשי ונשפנבו

 .םייחב םתחלצהמ תחנ בואשלו םהינינו םהידכנ תא תוארל וכז אל ירוהש לבח
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 (ורטובו'צ) ןרוה רתסא

 יתחפשמ לש הרופיס

 .דחיב תויהל תונמדזהה ונל הנתינ יכ לע ,ינממ תרשואמ ןיא ,ידכנ תרבחב הלבמ ינא רשאכ
 תרבחב בר ןמז תולבל יתיכז אל ינא :םהב האנקמ םג ינא תמייוסמ הדימבש תודוהל ילע ךא
 .ילש תותבסהו םיבסה
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 . וטלמנ םמעש ,םהירבח לש תבה תנותחב (םיצחב םינמוסמ) ורטובו'צ יטיו לסוי

 רתסא םתב (*-ב תנמוסמ) םינפל תבשוי .הירטסינסנרטב זוכיר הנחממ

 .הירטסינסנרטל יוהורודמ ונשרוג םהבש ,הינשה םלועה תמחלמ ימי הלא ויה

 ,הכלמ ,ימא דצמ יתבס .םהידליו תודוד ,םידוד ,תותבס ,אבס התנמש ,הלודג החפשמ ונייה

 תיב תברקב ,טראה וריפס בוחרב הרג איה .הנושארה םלועה תמחלממ ,המחלמ תנמלא התיה

 השמיש ימא .תוירגיסו הביתכ ירישכמל הנטק תונחמ וסנרפתה הידליו איה .הדוסל תשורחה

 ודרש םהמ אילפהל םיפי םיטירפש הינודנה ילכ תא המקר ,םש הבשיש העשבו תונחב תרכומכ

 .םויה דע

 ,תיבה-קשמב הלפיט ,הקרימ ,יבא םא ;הילדג היה ומשו ,ועוצקמב רלדנס ,יבא דצמ יבס

 .הדוסל תשורחה-תיבמ האלה ,בוחרה ךשמהב אצמנ םתיב .קרי ןגו םינוש םייח-ילעב ללכש

 הירטסינסנרטל שוריגה .תבהואהו תדכולמה החפשמה תרגסמב ,דחיב ונייה םינש עברא קר

 .בוש ילבל אבסהו תותבסה תא ינממ ףטח

 ,יבא .טראה וריפס בזחרב םה םג ורג ,שפנה יליצאו ראותה יפי ,ורטובו'צ יטיו לסוי - ירוה

 המכ .וידי-ומב ןתוא השעו ןהומכ ןיאמ תופי םיילענ יליבשב בציע ,רלדנס היה אוה םגש

 .םויה דע חוכשל הלוכי ינניא הילישבת תאש ,תיב-תרקע התיה ימא !ןהב יתיאגתה

 םיאנתב םידוהיה ויח םהבש ,םיינמור זוכיר תונחמל ונעגה הירטסינסנרטל שוריגה תעב

 וחילצה המ-ןמז רחאל .בערמו תולחממ ותמ םישנא .םיירטינס םיאנת אללו לכוא אלל ,םיריפחמ

 ,הנטק הדליכ ינאו ,תנכוסמו הכורא ךרדב ,הנחמה ןמ חורבל ,תפסונ החפשמ םע דחוי ,ירוה

 .הלגתנ ןפ ,לוק עימשהל אל יתשרדנ
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 קחודב םייח לש הרצק הפוקת רחאל .בליגומל ונעגה
 ןמז רחאל ונילא בששכו ,תורעיב היפכ-תדובעל יבא חקלנ
 ותומד ןיידע הטורח יניע דגנל .וריכהל היה השק ,בר
 .םינכ ץרוש ,עורפ ןקז וחימצהש וינפו הפודשה

 דובעל לחה יבאו םינפ ונל ריאהל לזמה לחה ןמז רובעכ
 .םינוש הכאלמ-ילעבל ביטרפואוקב

 התיה רבכ החפשמה .יוהורודל ונרזח המחלמה םותב
 ימ ,הפסנ רוסחמבו תואלתב דמע אל ופוגש ימ .תמצמוצמ
 .רוקב ימו בערב ימ ,תולחמב

 דובעל רזח יבא .ונל רזחוה ונתיב .ונמצע תא ונמקיש
 9603918 - ידוהיה ידוסיה רפסה-תיבב יתדמל ינאו ועוצקמב
 [ 6601 .ןוכיתב דומלל יתכשמה ןכמ-רחאלו 4
 .1ת113(0105] [כסתותנ(ג 633

 תאש ,ףסונ רפס-תיבב יתדמל םידומילב המרופרה רחאל
 הצובקה םע תונמיהל דובכל יתיכז ןאכ .תרכוז ינניא ומש
 לש םידליה תעונת ,(?וסתו6זו) םירנויפה לש הנושארה
 .תיטסינומוקה הגלפמה

 .בוריסב ונעג ךא ,לארשיל תולעל ירוה ושקיב 1951-ב

 ,רתסא תבה םע ורטובו'צ לסוי
 יוהורודב קנבה דילש תירוביצה הניגב

 רוגל יתרבעו (ל"ז) ןרוה םייחל יתאשינ 00313 16016 7 6תת163 //2110018-ב ידומיל םויס םע
 .תינור - הרוכבה ונתב הדלונ םש ,ץאלגב

 ,הרבח םע (לאמשמ) ורטובו'צ רתסא יטיו לסוי ,תבתוכה ירוה
 יוהורוד לש הלרדתקה תיזחב םישולשה תונשב ,ורטובו'צ

 רושיא ונלביק םינש שש רובעכ קרו השדחה יתחפשמ םע ץראל תולעל ונתשקב תא ונשדיח
 .ךורב ורכז יהי .יוהורודב רובק אוהו ומלועל יבא ךלה ץראל ונאוב ינפל .ךכל

 הנטק הנבל ונפסוה ךכו ןיינמה ןמ תילארשי החפשמל ונכפה טא-טאו ףסוי וננב דלונ ץראב
 השרי יתב .עוצקמ םהל ושכר ,םיהובג םידומילל ואצי ,אבצב ותרש ,ודמל וגידלי .ץראה ןיינבל
 .הקינורטקלא סדנהמ אוה ינב וליאו ,תונמאל ךוניחב תקסועו ירוה לש הקיטתסאל שוחה תא
 .לארשיב םיתב ומיקהו םיאושנ םהינש

 לש םימואתה םינבה ינש תא תוארל התכז אלו ,םולשה הילע ,ימא הרטפנ םינש רשע ינפל

 .רופיסה תליחתב יתרכזהש םיאלפנה ידכנ הלא - יתב

 1996 ,הלופע
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 טאלבנזור תחבפבשמ לש הרופיס

 םכרדב בושח תמוצ םג אלא ,הינמורב תינייפוא תידוהי הליהק םע ריע קר אל התיה יוהורוד
 ."תחטבומה ץראה" לא - םינש ךשמב ,םיבר םידוהי לש

 קקזיו ךרצנ לכל עייסל יאנת לכבו דימת לדתשהש םדא ,יוהורודב תוליצאה תושפנה תחא
 .שעמה יבר וייחב וטומ היה "ךומכ ךערל תבהאו" קוספה .ורלוטס-טאלבנזור וקני היה ,הרזעל

 דובכ לש םוקמ ול רומש ךכ לעו ותרזעל וקקזנש הלא תבוטל ודמעמ תא לצנל דימת עדי אוה

 .וישעמ לע עדי וא וריכהש ימ לכ בלב

 הדלי ,ינשוש -טאלבנזור ןתנ :הנוילעה הרושב :ןימיל לאמשמ ,טאלבנזור הנימו וקרב לש ףסכה תנותחב
 רזייהקא ץרפו הלב ,ורטני'גרא היעש ,ןמשיפ ףסוי ,ההוזמ יתלב הדלי ,רלקיפ קחצי ,ההוזמ יתלב
 הקירמ ,ןמשיפ הצנפ ,רלקיפ הליט ,ןהכ הלייב ,ןהכ וקני ,טאלבנזור וקרב :הלעמלמ הינש הרוש
 הזור ,טאלבנזור הנימ ,ינשוש הכלמ :הלעמלמ תישילש הרוש טאלבנזור םייחו וקסאיליא ונב ,ורטני'גרא

 הליג :םינפל ,םידליה תרוש טאלבנזור הלאו וקסאיליא הניד ,טאלבנזור הקבר ,'ץיבוקשרה ץירומו
 רלקיפ בד ,ההוזמ יתלב ,ןהכ הדוהי ,ןמשיפ לאימחריו הבוהא ,רזייהקא

 עטונ היה החפשמה תובא ןיב .טאלבנזור תחפשמ ינב לכ תא םצעב הנייפא שפנ-תוליצא
 .המירפ תא השאל אשנ םימילש ,(ופול) לוולו םשב ןב ול דלונ הנושארה ותשאמ .טאלבנזור

 (ץנארפ) םיורפ ,(1965-ב הרטפנ) הנח :םידלי העברא ול ויה עטונ לש הינשה ותשא ,הגייפמ +
 .(60-ה תונשב הרטפנ) הבילו ,(1921-ב הרטפנ) הניד ,(1946-1900)

 .ונאיטרב בוחרב - ץנארפו 24 טראה וריפס בוחרב לוולו רג תוקוחר םינש ןתואב
 םתב התיה ןיאושינה תירבב ואבש ,הגייפו טאלבנזור לוולו לש םהידלי ןיבמ הנושארה

 םיבסו ,שוהמ 'ץיבורזל המלש לש וירוה םימיל ,(ץיבורזל) רזאל (לצג) בטסוגל האשינש ,הביל
 .עבש-ראבב התחפשמ םע םויכ תררוגתמו (רטפיש ואילל האושנ) 'ץיבורזל הי'צילפ לש

 (1968 - 1887) (רכאמטרפיק) ץיבוקשרה לימשל הנח האשינ הנושארה םלועה תמחלמיינפל
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 ליעל תונומתה תחאב .לארשיב רטפנ אוה .ןאשוטובמ
 ןמ (םיהוזמ יתלב) םיבורק םע טאלבנזור"הנח העיפומ
 .'ץוקט ריעה

 ,(1958-1916) הקירמ :תונב עברא ויה לימשו הנחל
 .(1925) הנידו (1923) הליט ,(1920 תדילי) הלייב

 הנומתה ךא ,תויחאה עברא ומלטצה 1936 תנשב
 .הדבא

 (1978-1915) ןייטשלקניפ הקיורפו הקירמל
 םע םויכ יחש ,(1950 דילי) ןירוס ,ןב היה ןאשוטובמ
 לאינדו (1976) הקירמ וידלי םע ,הדנקב ותחפשמ
 .(1979) קירדרפ

 0 ₪ ₪4 שי (1986-ב רטפנ ,הצילוס דילי) ןהכ וקניו הלייבל
 לכ .1960 תנשמ םוליצב ,םידודה-ינב ויתונב םע הוקת-חתפב רגה ,(1951) הדוהי םשב ןב
 :םדוקה םוליצבש ,ומא םוקמב דמוע דלי .(1981) ידעו (1976) תניע

 וקיב ,(רוחאמ) ןייטשלקניפ ןירוס אצתא-תירקב רגה ,בד ,ןב שי רלקיפ קחציו הליטל
 ,(לאמשמ) ןהכ לריא ,(ןימימ) רלח'פ הנפדו (1980) הגונ ,(1975) רומיל :תונב שולש ולו
 (םינפל) ןייטשלקניפ רדנסכלא .(1983)

 וירוה םה ןאשוטובמ (1981-1911) (יבצ) הירוהו היד | ₪ ₪ ---
 לש םהיבא אוהו אבס-רפכב רגה ,(1955 דילי) סכלא לש
 לכימו (1984 דילי ,ובש םש לע) הקיבצ ,(1980) תאיל
(1989). 

 השפוח תעב דחי ומלטצה םידודה-ינב תעברא
 לימשו הנח לש הצרא םתיילע לגרל ,1963-ב .ןאשוטובב |

 זאו 1936 תנשמ הדובאה הנומתה האצמנ 'ץיבוקשרה

 ותואב דמוע דוד-ןב לכ :המיהדמ תוירקמ התלגתה [
 !תמדוקה הנומתב המוליצ תעב ומא הדמעש םוקמה

 19 ליגב המלועל הכלה (1921-1902) טאלבנזור הניד
 .ןייטשלקניפ הנידו וקסאיליא הנגיד וארקנ המש לע .דבלב
 העיפומה תילבואה הנומתה איה הנממ הדיחיה תרכזמה

 .הטמל 2 .
 גוזה לש הנותחה סקט םייקתה 1924 רבמטפסב 9-ב הקירמ :1932 ,'ץיבוקשרה תויחאה
 םע ,(טאלבנזור הנח לש חא) יוהורודמ טאלבגנזור םיורפ הלייב ,(ןימימ) הליט ,(רוחאמ)
 לימש לש ותוחא) ןאשוטובמ 'ץיבוקשרה הקבר (םינפל) הניד ,(לאמשמ)

 "[2שסתנ] ץו11!6" םלואב המייקתה הנותחה .('ץיבוקשרה
 .'ץיבוקשרהו ('ץיבו)רזאל :רבכ םיסונמה תוגוזה ושמיש םיניבשושכ .(םייחה רזקמ)

 הניתשלפל הלוע (םידלי השולש םע רבכ וישכע) ,השוחנ תינויצ הרכה תלעב ,החפשמה
 הנומת התיה הינמורב םתחפשמל שדוקה ץראמ וחלשש תונושארה תורכזמה ןיב .14.10.1933-ב
 תשולש .ותדלוהל הנש קוידב האלמ ריעצה לאנתנל .ץראב םישדוח השיש רבכ םתויהב המלוצש
 ינשוש ןתנו רזייהקא הלב ,(1981-1924) (וקסאיליא - םימיל) הניד :םה החפשמה לש םידליה
(1982-1933). 

 .טשרקובב העקתשהו הינמורל רוזחל החפשמה הצלאנ תויתואירב תוביסמ
 םרטב ,וקסאיליא ונב םע הניד ותב תא ןתחל טאלבנזור (ץנארפ) םיורפ קיפסמ 23.6.1946-ב

 .ותומ תא וילע האיבה השונאה ותלחמש
 עבש-ראבב תררוגתמו רתוי רחואמ תרזוח הניד .לארשיל ןתנו הלב ,הקבר םיבש 1950-ב

 .דרעבו
 ףסכה תנותח לגרל ,1963 תנשב המייקתה טאלבנזור תחפשמ-יינב בור לש הנורחאה תוסנכתהה

 .(רדניבטסאפ) הנימו טאלבנזור וקרב לש
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 הניד ,רניירק הזורו יסחנפ :ןימיל לאמשמ .1997 ץרמ ,ןייטשלקניפ הקיבצ לש הווצמ-רבה תביסמ
 ,ןייטשלקניפ תאיל ,הווצמ-רבה הקיבצ ,(םינפל) רניירק רדלא ,ןייטשלקניפ סכלאו הרפש ,ןייטשלקניפ
 םירפאו היאמ ,רומיל ,היתב - רניירק תחפשמ ,(םינפל) ןייטשלקניפ לכימ
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 יץיבוקשרה הקבר לש הנותחה תנמזה
 1924 ,טאלבנזור םיורפו

 .וקסאיליא ונב םע טאלבנזור הניד תנותחב
 הניד ,וקסאיליא ונב :\ ןימימ

 ,'ץיבוקשרה הקבר ,וקסאיליא-טאלבנזור
 עייש ,טאלבנזור םיורפ ,טאלבנזור הלב
 םימיל) 'ץיבוקשרה הניד ,ורטני'גרא
 ןתנ ,'ץיבורזל הביל (ןייטשלקניפ
 םיהוזמ יתלב 'נש ,ינשוש-טאלבנזור
 יליצ | ,'ץיבוקשרה הנח ,(רוחאמ)
 טאלבנזור וקרב ,טאלבנזור
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 יאליגל ןושאר ה םוקמב הלכוז

 הטארק תופילאב

 ,ןייטשלקניפ (סכלא ןב)
2- 

 ויר-ו'דוג

14 

 הקיבצ .הטארק ףולא

 1951 ,לריא ןבה םע ןהכ וקניו הלייב

 1958 ,ןייטשלקניפ (רוצ-לימש) הירוהו הניד

 1950 ,ןירוס
 םנב םע ןייטשלקניפ הקיורפו הקירמ
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 951 ,וקיב םנב םע רלקיפ קחציו הליט

 ,הימי ימדב התמ ,טאלבנזור הניד

 (1921) 19 תב
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 ץיבובייל-ןהכ הדירפ

 - ןהכ תחפשמ
 רגנילז לצג לש ויאצאצ

 1925 ,םתנותחב ןהכ ינאפו םייח

 .האל אתבס לש היחא ויה הלא לכ

 היה ,ןהכ ףסוי ,אבא דצמ ילש אבס
 אתבסו אבס לצא לדג אוה .ותודלימ םותי

 ."אתבסה לש הלסוי" ותוא וגיכ ןכל ,ולש
 םייח :םידלי השימח ויה אתבסו אבסל

 התמש ,ינאפו הרלק ,וקני ,דוד ,(יבא)
 .התוריעצב

 יוהורודב הדלונ אמא דצמ אתבס
 השמ םע הנתחתה איה .רפופ תחפשמל

 הדלונ אמא .םש רוגל הרבעו הצרהמ ךינרג

 .הצרהב
 ורגו ונתחתה ינאפ אמאו םייח אבא

 - םהידלי ,ונחנא ונדלונ םש .יוהורודב

 .הדירפ ,ינאו (הבייל) הירא ,השמ
 : .ץיבונר'צל ונרבע 1935 תנשב
 ויה הינשה םלועה תמחלמ הצרפש דע
 ץיק תשפוחל יתואו השמ תא םיחלוש

 .יוהורודב הקיתו התיה ונתחפשמ
 יתבס ירוה םה יל העודיה הלחתהה

 ןוויכ .לצג היה ומש ,יבא לש ובס .יבא דצמ
 ויה ורג םהש בוחרב םיבר הינב יחטשש
 תא הנוכשה ישנא וניכ ,החפשמל םיכייש
 א[גתוּגטּג - הז לצג םש לע בוחרה
 תונשל היריעה יצמאמ תורמל .4
 .שרתשה אוה ,הזה םשה תא

 ,יוהורודל הירטסינסנרטמ ונרזח רשאכ
 ארקנ םויה .ריעה תופמב עיפוה הזה םשה
 .טראה וריפס בוחרה

 ונב החפשמה יחטשמ קלח לע
 .םהיתב תא םיאצאצה

 האל אתבס הרג היוואלצג הואלהמב
 םירפא היחאו קנש לחר התוחא ,ןהכ
 ,רגנילז סקמ םשב חא םהל היה .רגנילז

 המחלמה ירחא חצרנו הצרהב רגש
 יסאיב רג ,קילצ ,רחא חא ;טשרקובב
 .ןוואסב הרגש ,ורפצרמ הקבר - תוחאו

 1936 ,הדירפו השמ וידלי םע ןהכ םייח
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ואוהההוקוהההההמההופהוהקווטהקההטהההוהתוופוהמהההההההההההטהההוההמטממהההההוההההההההההוהההמהקהההההוהההההההה==רוווהוההוממהתקמההמההקהתתהמהשהמותתקהתהההההההוהההההמההטהמווומההההתוו רומה
 הההההווחהתההההההההההו/ההההמהוהוטההההההוהההההההההההההמההההההההטוהההההה

 ה

 ףרוצ אל ,קונית ןיידע היהש ,הירא .יוהורודב ,אתבסו אבסל
 .הלא תושפוחל ונילא

 בוחרב ישפוח בבותסהל ונל התיהש תוריחה ,לודגה ןגה
 תבחרומה החפשמה דצמ ונילע ופערוהש םיקוניפהו רכומה
 ונל וראצשנ הלא לכ ,םינושארה םידכנה וגתויהב ,יוהורודב
 .הפוקת התואב יוהורודמ םיקותמו םימיענ תונורכזכ

 .ריעה זכרמב הירטנלג תונח התיה וקניו דוד ונידודל
 ץוחמ לא החפשמה לכ החקלנ הצמשל עודיה םורגופב

 עגרב ךא ,םלוכב תוריל ודמע רבכו ,תורבקה-תיבל ,ריעל
 .גרהה תא קיספהל דקפו ןיצק עיפוה ןורחאה

 טשנפטשמ סרצל הדליטמ םע המחלמה ינפל ןתחתה דוד ּ
 .היפכ-תודובעל סייוג דוד .הקנאיב - תב םהל הדלונו [/ .

 .הירטסינסנרטל ושרוג הקנאיב הנטקה תבה םע הדליטמ | (ןהכ) ץיבובייל הדירפ =
 .הרש - תחא תב הדלונ םהל םג .דירב םירמ םע וקני ןתחתה המחלמה ירחא
 .ףסוי - ןב םהל דלונו ןלב ןומיסל האשינ הרלק

 אבס םג תמ הירטסינסנרטב .סופיטמ התמש ,אמא ילב יוהורודל הירטסינסנרטמ ונרזח ונחנא
 .ףסוי

 החפשמה םע (ןחלושה שארב) ןהכ םייח .לארשיב 1959 ,חספ רדס

 .דירב תחפשמ לש תינייחא ,טריסמ רטכש הזור םע ,תינש ןתחתה אבא
 חונב םש ונשגרה אל ,רצחב הדיחי תידוהי החפשמ ונייהו רחאמ .הבליס ןמרכ בוחרב ונרג

 .ץיבונר'צמ העיגהש ,טכה תחפשמל תיבה ןמ קלח תונפל ונחמשו
 ,ןיסירפקבו הפוריא תוצראב םידודנ לש םינש המכ ירחא .יוהורוד תא ןושאר בזע יחא השמ

 .1949-ב לארשיל עיגה אוה
 .לארשיל ולע ןהכ םיחאה רתי םג .1959-ב ולע היראו םירוהה .'51 תנשב הצרא יתילע ינא
 .לארשיב םייח םהידלי לכ



 1925 ,תורבחו (לאמשמ הנושאר) ךינרג (ןהכ) ינאפ ינמור לייח - רגנילז קילצ
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 הצרהב ,ותשא םע רגנילז סקמ

 התוחא םע (ןימימ) (ןהכ) ךינרג ינאפ
 1925 ,ל"ז יבדלומ השמ לש ומא ,הקיצ

 ןהכ) ץיבובייל הדירפ לש היבא ,ל"ז ןהכ םייח

 הלעב םע ורפצרמ הקבר
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 דמוז (וגיא) קתצי ילעב

 אב יוהורודל .יוהורודב תינויצה תוליעפלו םייתליהקה-םיידוהיה םייחל טעמ אל םרת קחצי

 הנניאו התיהש תידוהי הרייע ,התומלגתהב "לטעטש"ה התיה איה וליבשבו האושה רחאל קחצי

 תבהלנה ותוליעפ .קחצי לש וייח לכ לע הליצ תא הליטהו המתוח תא העיבטה האושה .דוע

 תא ואטיב ,ץראב ותדובע ןכו ,טרפב "אביקע ינב"בו ללכב הינמורב תינויצה העונתב הרוסמהו
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 לוכי 'ה" :רמול היה גהונ .וצראב לארשי םע לש ומויק תחטבהל ותגאדו ויתומצעב תרעובה שאה
 תא םייקל ,'הב ותנומאב ךישמהל לוכי םעה ,האושה לש סרהה רחאלש ,ומעב האג תויהל
 .ארובה לש שרופמה ונוצר תומשגתה תא לארשי תנידמ םויקב האר קחצי ."ויתווצמ

 אצמ םדא לכ .היה תוכילה-םיענו עונצ שיא .טרפה תא םג הללכ ,ללכל קחצי לש ותבהא
 לש תיב היה ונועמו ,ותיבבו וביבט הבהא הרשה אוה .הרזע ןתמל תטשומ דיו תבשק ןזוא ולצא
 אלש ,היפוסוליפבו הירוטסיהב ,תורפסב ,תודהיב אשונ טעמכ היה אל .תיללכו תינרות תוברת
 .קחצי לצא הבושת לביק ,והשלכ אשונב הלאש ול התיהש ימ לכ .וב אצמתה

 .ןירותסמ תופופאו תומלענ 'ה יכרד .ונלוכל רסח אוה .וניניב ונניא קחציש םייתנשמ רתוי הז

 "ךתיב יבשוי ירשא" קוספה .תומימתב 'הב קבד אוה .החגשהה לע תולאש לאש אל םלועמ קחצי
 .ותלחנו ותחונמ תא אצומ אוה םשו 'ה תיבב םימורמב בשוי קחצי .ויתפש לע דימת היה

 רמוז יויא ותייער

 ןשד המלש

 רמוז קחצי 'ר יסיג

 .ו"נשת רדאב 'טב ,םימי רוציקב בלה ןובאדל רטפנ רמוז קחצי 'ר רקיה יסיג
 ,ריכהו ץיבוגר'צב ח"פרתב דלונ אוה .תירוקמה הינמור תודהיל ןורחא רוד היה רמוז קחצי 'ר

 דוע ,ץינ'זיו ידיסח ינושאר ויה היתובאש החפשמב לדג אוה .התוולשב הניבוקוב תודהי תא ,דליכ
 הייחמ היה וירופיסב .ותודלי זוחמ לש תורייעה ירופיסב אלמ היהו ,הנש 140-ל בורק ינפל
 עמשש דודיחה ירבדו םימגתפ ,םהלש הפשה ,הרייעה תויומד תא ץק-ןיא הבהאבו הגרעב
 .םהיפמ

₪ 

 ל"וחל ויתועיסנמ תחאב ,סוטמל ותולעב ץינ'זיוומ ר"ומדאה תא הוולמ רמוז קחצי
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 םע דחי הלגוה אוהו ללכה לש הארונה הרצה קחצי רענה לע הדרי הוצמ-רבה ליג תוביבסב
 לש םוקמ ,הירטסינסנרט הריזגה ץראבש תונחמל הינמור ןופצו היברסב ,הניבוקוב ידוהי ינומה
 ,ותחפשמ לע תוירחא לטנ ריעצה קחצי :תורקיה ויתולעמ תולגתהל ולחה זא .תוומו תולחמ ,בער
 םחל בגג ,וייח ןוכיס ךות ,יתטיש ןפואבו הנחמב היפאמב דבע אוה .ולשכ ונממ םילודגש םוקמב
 ומצע תא ליצהל ,תוזירזבו המכוחב ,הישותב ,חילצה םעפ רחא םעפ .םיבער םישנא ליכאהל ידכ
 בשומ ,הוצמ-רבל ישכ לביקש ןועש תרומת ,גישה ובש ,דחא השעמ יל רוכז .תווממ ויבורק תאו
 דצל ילגר ךלה ומצע קחצי .הרצ לש םוקממ טלמיהל לכויש ידכ ,ויבאל ,סוסל המותר הלגעב
 .הלגעה

 ןבכ ותויהב .םירובש ויה ויחאו קחצי לש ויבא ךא ,םקתשהל החפשמה התסינ המחלמה םותב
 םיילגר תועסמב ךלוה היה תוריסמב .תינפוס תפחשמ לבסש ,ויחאב דיחי לפטמ רתונ אוה ,8
 ףרוחב דדוב ךלוה היה ,םוקמל הרובחת רדעהב .דדובמ םוירוטנסב ויחא תא דועסל ידכ ,םיכרפמ
 .םיבאז תוקהל וב וטטושש בחרמ ךרד ,גלשומה

 קחצי 'ר חתפתה אלפה הברמל 7...
 ןבכ ןה ,הינמורב םיטסינומוקה 0 : 0 ו: שר 2 וטלש רבכ תע ,ולא םינשב ה

 אוה .תיללכ הלכשה לעבכ ןהו הרות 0 ו
 םשו טשרקובב תופוקת הליב ל יי יומה 7

 םג אוה .הרות דמלו םינברל ברקתה ב - 2
 תיסורבותטילש .הטיסרבינואב דמל

 687% | 7 9 .ורכ תוינשמ ןוטיסו דויל "ל: ל לח 7 = /
 / ."ץינזי!" תרות דומלת ידימלתל | 4 (\ 2:

 . ה"טילט למדו ןומ ק"כ תואיטגנ *
 תיתפרצ םג ;היסור דילי לשכ התיה ₪ < ,מ-ימץעואט 4 !ריעחוחשץ רארחצל 2" '

 עדיו ,ישפוח ןפואב רביד תינמרגו \ |
 רחואמ) תופסונ תופש שמח דוע 2 | מל תורו הקלק שו הרוו
 עדי רבכ ,ץראל עיגה רשאכ ,רתוי / | | | 8
 יאנק השענו הירוב לע תירבע . יתנטה ו יבסופ ןחכמ 0 /

 רעו ל" ריאס ר"ג קח" ר "על ט"ע
 האיגש ולו לבס אל אוה .הפשל
 | .(הלק תיקודקד

 ומא םע יח תודחא םינש
 קחצי 'ר היה םוקמ לכב .יוהורודב
 יאנתב ,תווצמב קנדקד לש תפומ
 הרומ היה ותסנגרפל .םישק סנוא

 םירומל רנימסב תורפסלו תיסורל "
 םידימלתו םירומ ברקב | ,ינמור ו

 אצוי ןפואבו שפנ-תוריסמב .םייוג ץינ'זיו תודיסח זכרמ םעטמ אצוהש םוסרפ
 .רומשל םש וליפא - | חילצה ןפוד - ל"ז רמוז קחצי לש ורכזל

 ,תווצמו הרות םש דמילו תרתחמב "אביקע ינב" רעונה תעונתב ךירדמ היה תובר םינש .תבש
 - .תונוטלשה רוסיא ףרח

 אוהו הלוגב רוביצ ליעפכ וינפל ומש ךלה ,ומא םע הצרא קחצי 'ר הלע ט"ישת תנשב רשאכ
 תורישב ל"וחל דיקפתב תועיסנב הבריה זאמ .הנידמה לש ןיעידומה תייליהקב דובעל ןמזוה
 שפיח ימצע ןוכיס ךותו המחלמ יעשופ דגנ דחוימב ליעפ היה אוה .הזעהו הישות ךות ,הנידמה
 םיקספמ זז אל ותוגהנתהב ךא ,דיסחכ קחצי 'ר הארנ אל תינוציחה ותעפוהב .םוקמ לכב םהירחא
 םורדו הקירפא תוצקב הענצב ההש ךכו .םמע ץעייתהלו לואשל הבריה םתעדלש ,םינבר לש
 .טרפו טרפ לכב קדקדמ אוהו - תומוקמ ראשו הפוריא לש םיכרכבו הקירמא

 ,ןורשכ לעב ,גלפומ ןורכיז לעב ,וחור יפל םדא לכ לא רבדל עדי .םוצע ןח לעב היה קחצי 'ר
 תויחל רחבו בהאש סוקמה ,םי-תבב .לובג אללו ןובשח אלל ,ידוהי לכ בוהאל תלוכי וב התיה
 וב לקתנש ימ לכל תובוטב הבריה ,תילכתב רשי .וילא וכשמנ לכהש ,רוביצ ןקסע היה אוה ,וב
 בידנ הכ היה קחצי 'ר .א"חלבת יויא ותשא תחפשמ ינב טרפבו ,םינכש ,תסנכה-תיב יללפתמ
 ךשמהבו בוחרב רומג רז םע החישב חתופ היהש דע ,ולש םירשקה לוציג ךות ,רוזעל ורשוכב
 ורבע םיחרוא ןומהש ,חותפ תיב להינ אוה יויא ותייער םע דחי .תישממ הרזע ול רוזעל חילצה
 שיו .רשכ ידוהי יווהו תבש ןחלוש לש הרוצ הנושארל םלצא ואר םיבר םישדח םילוע .וב
 | .שממ תווצמ תרימשלו תודהיל וברקתה יוייאו קחצי תוכזבש

 ותשירפ רחאל .ןידה תרוש לע לודג ןדפק היה אוה ,תלוזה תרצל קחצי 'ר לש ותוחיתפ לכ םע
 םילוע לש םתודהי םושיר תייעבב קסעו ץוחה דרשמב המ-ןמז דבע אוה ,ותדובע םוקממ

7 
 3 םי
 3 רש

 ז"ןטת (לסכ יט אציו תשרפ יעיכר סו
 קרכ ינב ץיווי\ תירק לודגה ד"סחיבכ

 ןוגראה דוסיל םינש י*ח

 , של .
 1 0 ל .

 ו , +[: וארו א + 3
 .ן;] ל ] <
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 ףאו ,בזוכ םושירב לשכיהל אל דואמ גאד ,וירובל הרקמ לכ ררבל דואמ חרט וז הדובעב .היסורמ

 עדי אוה .תובירמב ךבתסהל אל עדי ,ולש תונדפקה תנוכת םע דחי .לושכמ עונמל ידכ קבאנ

 .םישנא חמשלו קוחצ ררועל
 תינרות הירפס םיקה ןכו "םייחה רוא"בו ארמגב םיעובק םיירוביצ םירועיש ןגראו םזי קחצי 'ר

 תטיסרבינואב םיימדקא םיראת ינש גישה אוה .יללכ ליכשמ םג ךא הרות-ןב היה אוה .הלודג

 ר"ומדאה לא עוסנל הבריה םג קחצי 'ר .הינמור ידוהי תודלות לע ירוקמ רקחמ השעו ביבא-לת

 ןיב ןפודה-תאצוי ותעפוהב טלב שרדמה-תיבב .ותציחמב םימי תושעלו ,ץינ'זיומ ר"ומדאה ,ולש

 לכב טעמכ .דובכ ול תתל ידכ ודמעמב שמתשה ,קחציו רתויב ותוא בריק ר"ומדאה ךא ,םידיסחה

 לביקש ןושארהו סושמה חתפ דיל ונממ דרפנש ןורחאה קחצי 'ר היה ל"וחל ר"ומדאה לש העיסנ
 .ובושב וינפ תא

 דיל ןהו רוביצב ןה ,האנ וקרפש הליפת לעב היה אוה .םידיסחה ןיב קחצי 'ר היה דחוימ
 היה הנשה -שארבו ,אטבמב ןהו ןוגינב ןה ,טרפ לכב ץינ'זיו חסוג לע רמש אוה .ולש תבשה ןחלוש
 תיירק לכ תא ומע ףיקה ,ונורא תארקל אצי אוה :לודג דובכ ר"ומדאה ול השע ,ותומב .עקות לעב
 .ךרדבש שרדמה-יתבמ דחא לכב הנחו ץינ'זיו

 רמה ורבע ללגב ילוא ,תוומו תולחמ לע עומשלמ קחרתהל וייח לכ לדתשה קחצי 'ר
 תעה לכ עדומ היהש ףא .הרובגב רזאנ התע .דואמ הלח ומצע אוה הנורחאה ותנשב ךא .ותוריעצב
 .תואפרתהל הפיצו ןוחטב אלמ ראשנ ףוסה דע .התנתשה אל הבוטה וחור ,תינפוסה ותלחמ ביטל
 ןורחאה ומויב .ותריטפ ינפל תועובש המכ ,המדרתב עקשש דע שממ ותא הראשנ םייחה-תחמש
 טעמכ - רטפנ ךכל ךומס .ססוג םע םירמואש חסונה תא ותשא יויא תחפשממ םיסיגה ומע וארק
 .הקישנב

 ורמא וירחא שידק .שיא רתונ אל ויבא תיבמו ,ול ויה אל םינב .דדוב ראשנ ,רמוז קחצי 'ר
 ומכ רכזיי אוה הלא םיבורק ןיב .אבס-רפכב ותשא לש החפשמה תקלחב דובכ ותחונמ .םיסיגה
 .ךירצ וניא רתוי .ותלחנ אוה 'הו םייחה רורצב הרורצ ותמשנ .וינב ןיב בא ומכ ,ויחא ןיב חא

 ל"ז רמוז קחצי 'ר לע בתוכה .המזוג ירבדב םילשכנה ,םירטפנ לע םיבתוכהו םידיפסמה םיבכר
 .זירפמ וניא

 םישולשה םויב ,ורבק לע םירבד

 ךרד לעב ,תוכילה-םיענ :ותונדמלבו ותודהיב ,ויתוכילהב ונלהקב טלבתה ,םולשה וילע ,וגיא
 .היה םיבחר הלכשהו עקר לעב שיא .וירבחל דובכ ןתונו םימש-ארי ,ץרא

 חילש - העש-העשו םוי-םוי - רוביצ-חילש היהש ךכב ונברקב וגיא טלבתה לכל לעמ ךא
 אוה .ויתומצעב תרעוב שאכ היה הזה רבדה .היתוארונ לשו האושה תוערואמ לש ,האושה רוד לש
 המחלמ יעשופ רחא הקחתהו ףסא ,רקח אוה ץק-ןיא תוקבדב .רעשב חיכומו דמוע ןיעכ היה
 .םהילע ונדי חיננש ונתוא ןברדמ ,ונתאמ הפרה אלו לבת יווצק דע םיצאנ

 וגיא .ונתדובע לכל רתוי הקומעו הבחר תועמשמ הנתנ ותוחכונש ,תפותה לוצינ ,םכח-דימלת
 תורשהלו וגתוא קיבדהל חילצה אוהו הבר תושגרתהב ול הלע הז .הדובעב תישגר ברועמ היה
 םיטרפ ףוסאל ,לוקשו ינויגה ןפואב םירבדה תא רוקחל עדי תאז םע .וז ותוברועממ ונילע
 .יניינעו יתטיש ןפואב תודבועו

 לש תיאדיאה/תירסומה תיתשתל ףיסוה אוה ,ךכמ בושח ךא ,ונלוכ לש היצביטומל םרת ,וגיא
 .ונתדובע

 ,תואמצעה םויל האושה םוי ןיבש הלא םימיב וגיא תא םידיפסמ ונאש ךכב תוילמס סושמ שי
 .רואל ךשוחמ רבעמה תאו תופוקתה יתש ןיבש רשגה תא לכמ רתוי למיס ,וייחב ,וגיא ןכש

 .ךורב ורכז יהי

 ,ירי
 הדובעל רבח
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 :,ךורב ורכז יהי [-

- 

 = שיל-ץיבוביל המלש ר"ד
 רבח לש ורכזל
 ל"ז רמוז (וגיא) קחצי

 ט"י ,ה סומע) איבנה ירבדכ .תדוכלמב הפוריאב לארשי תוליהק .הינשה םלועה תמחלמ יהלש
 ךשח אלה .שחנה וכשנו ריקה לע ודי ךמסו תיבה אבו בדה ועגפו יראה ינפמ שיא סוני דשאכ" (כ

 ."ול הגנ אלו לפאו רוא אלו 'ה םוי
 (ב"כ ,ג הכיא) "ונמת אל יכ 'ד ידסח"ב הקומע הנומא קרו היבוברעב םישמשמ שואיו הווקת

 .רובע'י םעזהו םויה אובי יכ דע םושנל חור החיפהו תנעשמ השמיש
 ,תרזמה ןמ םילוצינ ןיפיט ןיפיט םיעינמ ,הברעמ תקחרתמ תיזחהש לככ .אעמק אעמק אב רואהו

 בוקב םילנקתמו הירטסינסנרט ישרוגמ בושל םיליתתמ ;בערהו תולחמה ,רופכהו הגירהה תונחממ

 ,המחלמה תונשב ,ןהילע רבעש ברה לבסה ףא לע רשא ,הינמורב ןנכ לע וראשנש תוליהקב םהיחא

 םייחל םתרזח ךודב ,הנושאו הרזע םירזוחל עיצהל ןחוכב היהו ןהיתודסומ תא להנל וכישמה

 ."םיילמרונ"

 ףאו ןוצר זוחא ,ותיבל השוע ,ומצע ךותב סנכתמה שי .הווקתל הכובמ ןיב םיששנמ םיאבהו

 המדאה תא רתוי רהמ רשפאה לככ בוזעל ,המידק תכלל וינפש ימו .דבא רשא תא גישהל סומלוב

 ,דבלב םמצע ןעמל אל תושעל ;תושעל םיצלחנה - םיטעמה הלאו - שיו .טראל תולעלו הרוראה

 .'ד ךרד ןעמל ,הרצב םיחא ןעמל ,תלוזה ןעמל אלא

 יתרכה (1945-6) ו"שת-ה "שת םינשב ,הינמורל תוצעומה-תירבמ "היצאירטפר "ה עצבמ זאמ

 רטפנ הלוחהו ריעצה ויתא - ומכש לע יתחפשמה סמעמה ףרח ,ואוב ןמלו .ל"ז רמוז קחצי -וגיא תא

 .םייח-ךרדל הכפה ןמזה תצורמבש ,תוליעפל וגיא בדנתה - רכנב לארשי רבקל אבוהו

 יבלשב ותרגסמב הלעו "אביקע ינב" יתד--יינויצה רעונה ןוגראב םיליעפה םירבחה דחא היה וגיא |

 הצעומל דעו ,ףינס זוכיר לע תוירחאל רובע ,(רעונ תצובק) הדע ךירדממ לחה .,תוליעפה םלוס

 הינמורב "אביקע ינב" :תעדל תאזו .םקוזיחו (םיפינס) םינק תמקהב תילשו העונתה לש תיצראה

 השע "שודקה דדמ"ל םרג אלא ,םייתרוסמהו םייתדה םיתבה ןמ םידליהו םיריעצה תא קר אל זכיר

 לכב .ל"ז קחצי היה םיברקמה דחאו .לארשי-ץראלו תווצמל ,הדותל םברקו םי קחורמה ןיב תושפנ

 ומצע עיקשה - וייח לכ היה יברה תיב ינמאנמ ,ץינ'זיו דיסח - ויתומצעב רעבש ידיסחה טהלה

 .וז שדוק תכאלמב

 ,ומצע םע םלש :תומלש תניחבב םימת .תובד העיפשה וז תומימתו וכרדב םימת היה ל"ז קחצי

 רשפאש ,םינמיהמה ןמ דחא קחצי השענ ךכבו ,ותונמאנ םע םלשו ותנומא םע םלש ,וכרד םע םלש
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 .ודואמ לכב - יאדוו ותלוכי בטימב ונעצביש הרכה ךותמ ,דיקפת וילע ליטהל היה

 ילוא בושחש המו תויוסנכתהב ועמשוה - תויתרוקיבה םג - ויתורעהו וגיא היה תוכילה -םיענ
 היהו .שיאב עגפי לבל הדפקהו ל"זח ירבדב םילבותמ ,תלוזל דובכ ךותמ ,העונתה תודיעווב ,רתוי

 אקוודו .הנוילעה לע םדי ,רודה תפצוח ףאו םירוענה טהל הב ,ןניקסע רעונ תרגסמב אלה .רבדב ינוש
 .היה םיריעצה ןמ אוהו ,ויתאמ היה רגוב וליאכ ,ותוניצר תא טילבה תונהנתהב הז ינוש

 .ריכזהלמ סה .רוסא - לארשי-ץראב רושקה רבד לכ .םימשה בוש ורדקתנ ,םישק םימי נוש ואבו

 ךותמ םא ,ןוצר ךותמ םא - ולהואל ימ .ךלוהו ףפורתמ םירבחה ןיב רשקה .תרתחמל הדרי העונתהו

 םהמ העברא .הטטירוקסה יפתרמב ונועו ורצענ םינויצ םיליעפ םייתאמל בורק - רסאמל ימו .חרוכ
 .תולעל םיחילצמ לזמ-ינב םירופס .הזה םויה דע עדונ אל םתרובק םוקמו הריקחה ידכ-ןךות ותמ
 : .תונכסה ףרח ,םייקל םיבייח רשקה תא .תופרהלמ הלילת ךא .תוכלוהו תוטעמתמ תורושה

 יניעב הנושארו שארבו ,ןייועה רטשמה יניעב עשפ וליפאו אטת אוה תירבע דמלל םנמא
 היה קחצי ךא .לארשי ינמאנ דננ תיסמה ןטשה ,הזמ רתויו ידוהיה בוחרב ןמאנה וחילש ,היצקסבייה

 אלא ,הילעה תארקל ילככ תירבע קר אלו .עמשמ-יתרדת ,שדוקה ןושל תא םידמלמה םיטעמה ןמ
 שרדמ-תיב אוה תסנכה-תיבו .תוינשמ םג ,דמעומ שי םאו םיאיבנב קרפו עובשה תשרפב ןויע םג
 וילע םירמוש טהו תחאכ םיכינחה לעו םיללפתמה לע ותוא תובבחמה ,םעונ יכרדב דמלמה אוה וגיאו
 .אשיב אניע ינפמ ודומלת לעו

 - טעמב ולו - עייקל היה לוכי רשא דיקפת לכ ומצע לע לבקל ןכומ ,בצייתה הצרא ואובבו
 .תובאה ץראל עיגהל םה ךא םיהמכ ,לזרבה-ךסמ ירוחאמ וראשנש ויתאל

 אוהו ול התיה האנ הכאלמ לכו םהל האי הקיתשה רשא םידיקפתב ,םינמאנה ירזועמ השענ וגיא

 השוע אוה םלוכבו ,רתוי םיבייחמ ,רתוי םיבושח םידיקפתל ליבומה םלוסב םדקתה ךכו .הל האנ
 .הנומאב

 ושאכו .בוט המ - ןיינמב רשפא םאו ,ללפתהל םיבייח החנמ ,הביבסב תופיכה תוטעמ םא םגו

 תבותכל היהנ וגיא .עבק השענו ףסאתמ ןיינמהו תונעיהל תוכוז תוירבחה ויתוינפ .רשפא ,םיצמאתמ

 לאושה תא הנפמ וגיא ,הכלהל עגונ רבדה םאו .אבס לארשי יגהנמל רושקה לכב ,םיקוחרלו םיבורקל

 וחילש תניחבב ,וחילש וגיא השענ ,ומצעב הנופ - ומע םירומשה םימעטמ - שיאה ןיא םאו .ברה לא
 .ןוומכ םדא לש

 םימעפלו ומצעל אל ,חונ אלו רבדה לק אל םינומא-שיאלו ,ל"וחל העיסנ בייחמ דיקפתש שיו
 דיקפתהש שיו ךכב-המ לש םירבד םניא - תורשכ ,ןיינמ ,תבש .לעופ אוה הכותב ,ותביבסל אל םג
 ךא ,תוטבלתהה םצע לע ההימתב םיטיבמ הדובעב םירבחש שיו .הכלהה תדמעל רשאב םיטבל םרוג
 | .תופיקתב םג - ךירצשכו ,םעונב וכרדב ךלוה :ולשב קחצי

 .וידומילב ךישממ םג ךא ,בורקה ונוחב ,דמלמו דמול אוה .עבוש עדוי וניא םידומילל ונובער
 .תופשל הטלוקפה תא םייס םש ,הינמורמ ומע איבה ןושארה תא - ינש ראותל םייאט'סרבינאה

 דוסייה ןמ ,הינמורב 0.2.5. "ידוהיה יטוקומדה דעווה " הנוכש המל ורקחמ תא שידקמ אוה ץראב

 אשונה תא חתפל היה רומא אוה .הינמורב היצקסבייה לע ןושאר רקחמ איה ותדובע .לוסיחל דעו
 .הכז אלו ,רוטקוד ראות תלבק תארקל

 םרוג הכורא הקספה רחאל שדוחמ שנפמ ,עבטה ךרדמו ,םעפ ידמ םיסנכתמ ץראב העונתה ידירש
 םע שיא תשיגפבש תושגרתהה ילג תא השח ףא ילואו האור תנחובה ןיעה ,הלאכ םיעגרב .תושנרתה
 וכז רוביצב עימשהש םירבדהו ותחישל היורכ התיה ןזואה .הבר התיה וגיאב שוגפל החמשהו .והער
 .הבושק הנזאהל

 ,תחאכ ונימי לש תיתרבחה ותועמשמבו תיאנשמה ותנשמב - רבח לע תונורכז תולעהל לק אל
 .הב דומעל שיש הרזגכ הענכהב לביק ותוא ,לבס רחאל ,תע םרטב ונתאמ ךלהש םנ המ

 ,ןהמ קלחב עיפוי וגיא לש ומשו רואל הנאצת תולגתהל ןנמז אב םדרטש תוישרפו ,םוי אובי
 .ינארה ומוקמב

 .ןיתכתשמ אלו ןידבאד לע לבח ,לבח
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 ןשד ירזע

 קחצי דודהמ הדירפ

 .קחצי דוד ,ךתומ תא םיכבמ ונא
 .ידמ לודג ,ינרמוי אוה קחצי םשה וליאכ ,וגיא ךמצעל תארק התא .קחצי דוד ךל ונארק

 .תייה וונע .וז האוושהב הרמוי תשגרה וליאכ התאו ,תובאבש המימתה הלועה - קחצי
 | יל המדנ ,םינורחאה םישדוחב השקה הלחמה תורמל .רבע ןושלב ךילע רבדל השקתמ ינא
 .תוניצרב יתנווכתה אל לבא ,םכתא יתחתמ ,יתקדב קר :רמאתו ונילא ץורקת םואתפש

 ,הדליה אמאו יוייא ןיב קומעה רשקה .םינייחאו דודמ רתוי םה וניניב החפשמה ירשק
 .ןשדו רמוז תוחפשמ ןיב דחוימ רשק ורצי ,ךשמה רוד םכל םק אלש הדבועהו

 ךשמהה רוד תניחבב ונאש תשגרה .דודמ רתוי ונל תייה ,םתאשינ זאמ ,תובר םינש ךשמ
 ,הצרא ךתיילעמו הלוגהמ םירופיס ונל תרפיס ,ונל תגאד ,ץינ'זיו ינוגינ תא ונב תרדחה .ךלש
 ,ונלש "דגנתמ"ה ,"יקיי"ה תיבל תאבה .םיגחו תותבש הברה ,םכתיבבו ונתיבב דחי ונייה

 .שידייב תוחידבו םידודיח ,הקדוו תיסוכ ,"היורש" ,תוידיסח תוניגנמ

 ונלש דלי לכל ,זר ינב לש קדנס תייה ,םכתיבב "תוכרב עבש" ונל םתכרע יאושינ םע
 | .ףסכ עיבג םתקנעה

 | .ונתאמ קלח םכנה ,יוייא הדודו קחצי דוד ,םתא

 תומתי .תומתי לש איה ,ךתומ םע ונתוא תפפואה השגרההו ,ונלש םירוהה רודל ךייש התא
 .ונל גאדש ,ול םיבושח ונייהש ,ונתוא בהא אוהו ונבהאש םדאמ

 ,האושב תואלת רבע ,יוהורודב ,הינמורב דלונש ידוהי .ידוהי שיא תייה ,קחצי דוד ,התא
 .םינשב תורשע ןוחטבה תורישב תתריש ןאכ .ץראל הלעו רכנב יתד ידוהיכ ךכ-רחא דרש
 | .ץראל םרבעמב ,םילועב תלפיט

 םע ,ידוהיה לש םייחה תמכוחו שידייה ידודיח םע ,ךשאר לע הלודג הפיכ םע תעה לכ
 אללו ןקז אלל ,התאש ומכ ,הככ .ץינ'זיוומ יברה לש ורואל הכילהו ,ה"בקהב המוצע הנומא
 םחלנ ,תמא שיא .אוה-וכרדב ידוהי שיא - יברה לש ורדחבכ ןוחטבה דרשמב .הכסמ
 .םירותיו אלל ,רשויהו תמאה ךרדב תאזו ,םילכונב ,םיתוויעב

 "..דבל ינא ,יתוא הארת .םידלי איבת ,ןתחתת ,ירזיע" :יל תרמא םעפ

 ןומהו ךתחפשמ ינב ךתוא ודעס םילוחה-תיבב ךתטימ ביבס .דבל תייה אל ,קחצי דוד

 .םישק םיעגרב הלגתמש ,תמא-תבהא .םי-תבמ ךלש םירוסמ םירבח

 .םייקו יח ,תמא לש ערז םה ,ךתחפשמלו ךירבחל ,ךביבס תנרקהש הבהאה תומכ

 .ךתוא רוכזנ הזכו תייה הזכ
 ".הלעמל קזח היהת .ךל תוכבל ךלוה ינא"

 .קחצי דוד ,ךל םולש
 ירזע ךנייחא

 ו"נשתה רדא "
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 גובדלוג דוד ברה

 בל-רוהט בהוא

 ימ יכ רמול הצר ."ךלמ והער ויתפש ןח ,בל-רוהט בהוא" :רמוא (11 ,ב"כ) ילשמב קוספה
 .ת"ישה לא רוהט ובלש אלא ,דבלב בוט בל רמא אלו ,בוט בל ול שיש ימ הז בל-רוהט אוהש
 ןח" .תוירבל בוטו םימשל בוט .הטמל דמחנו הלעמל בוהא ,בל-רוהט ול שיש ימ רמא ןכלו
 דע ,ולצא בוט לכה ,בוט בל ול שיש ימו ,םינפב בלהו ץוחב םייתפשה :הנווכה - "ויתפש
 .ןהילע ךוסנ ןח ,ץוחב ןהש ,םייתפשהש

 .תלוזל בוט דימת ,הבוט הלמ דימת ,ויתפש לע ןח ,בל-בוט :קחצי ידוד היה הזכ
 יואר ,הבוט ןיעב ןתונ םדאה רשאכ ."לדל ומחלמ ןתנ יכ ,ךרובי יכ ןיע בוט" :קוספה רמוא

 "יהי ורבחש הצור - "ןיע בוט" .בוטה איצוהל הצור םדאה - "בוט בל" .ת"ישה ןמ ךרבתמ "יהיש
 .בוטבוג תומלשב

 שבלי ויחא תלודגב חמשש בלה :שרדמה רמוא ."ובלב חמשו ךארו" :רמאנ ןהכה ןרהא לע
 .םימותו םירוא

 .החמשב דימת ,םלש בלב תלוזל ןתנ דימת .ידוד היה הזו
 .ן"במר וא א"בשר ול יתרמאו הצור רכששי המ יתוא לאשו הוצמ-רב ונלצא 'יה וישכע קר

 תירכ איה ינב לש ומשו .ינשה ילב ךלוה אל דחאהש ,ול רמא רכומהש רמא ,הנתמה תא איבהשכו
 .הבוט ןיעב ןתנ .רפסו רפס לכ לע

 הזב דסח הז ,דסח לעב ארקיי םדא הברה ."אצמי ימ םינומא שיאו ,ודסח שיא ארקי םדא בר"
 הז רבד ,ותגהנהו ויקסע לכב המלש הנומאב ךרבתי וב ותנומא 'יהתש ,םינומא שיא לבא ,הזב הזו
 .אצמי ימ

 .םימכח ידימלת תוברל ,ארית ךיקולא 'ה תא - םלוע ארובב קחצי ידוד לש הטושפה הנומאה
 קידצ" םילמה ויתפש לע 'יה דימת ,א"טילש ץינ'זיוומ יברה ,וברב דחוימבו םכח-דימלתב הנומאה
 .לועפל וחוכב שי קידצ תליפתש ןימאהו "םייקמ ה"בקהו רזוג

 ,םעפ ונממ יתעמש תחא הנעט .םימכח ידימלתב הנומא ,םלוע ארובב הנומא .ידוד היה הזו
 ךיוא ךיא געמ - "ירירע ךלוה יכונאו" רמול לוכי םולשה וילע וניבא םהרבא םא :יל רמא לבא
 .[תאז רמול רתומ יל םג :שידייב] ןגאז סאד

 רצח :הוודח םיאלמ ?םייח הזיאו ."תבהא רשא השא םע םייח האר" :תלהוקב קוספה רמוא
 ץינ'זיווב תבשה ,יברה םע תוליפתה ,יברה לש "שיט"ה ,ה"בקהב תוקבדה ,ןוטה תא ןתנש ץינ'זיו
 .םייחה "ה הז -

 ."שעמב האנ השא ול שיש לכ ,רמוא אביקע יבר ?רישע והזיא :ארמגה תרמוא - "השא םע"
 ,טרפ טרפ ול הגאד דימתו 'יישעמב האנש השאה ,תוכורא םינשו םימיל יחתש יווא םע דימת
 .ודיצמ הזז אלש ,הנורחאל השקה הפוקתב דחוימבו

 התשו ךמחל החמשב לוכא ךל" .ידוד ,ךלש הלוכ החמשה לבא .החמשב ןיברמ רדא סנכנשמ
 הצר רבכש קידצה התא לבא :י"שר רמוא ."ךישעמ תא םיקולאה הצר רבכ יכ ךניי בוט בלב
 לש םימדוקה םייברה םימשב .החמשב לוכא ךל ,אבה םלועל הכזתו םיבוטה ךישעמ ה"בקה
 אצוי התא .הלואגל אצוי התא .תוריחל אצוי התא .םירופ לש לודגה שיטל ךאובל םיכחמ ץינ'זיו
 | | .תוחנאל תראשה ונתואו תוחונמל

 ,ךישמהל חוכ הל ןתי ה"בקהש ,יוואל רשוי ץילמ 'יהת ,םימיה ץקל ךלרוגל דומעתו םולשב ךל
 דעב ,םלוכ לע הלועש ,בוט םש רתכה תלביק םהמ ,ךתציחמב ויהש הלא לכל ,החפשמה לכל
 .ןמא .םינפ לכ לעמ העמד 'ה החמו .םימש ימחרל קוקז הרצ תעבש לארשי ללכ

 ,ןייטשדלוג דוד ברה
 קחצי לש ןייחא
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 ןויצרה ימוחנ

 וייח ילגעמ ובבס רייא ןמיסב
 (ונצרה) ןויצרה לאומש לש

 הלעהש ,ולש ןושאר ןצינ עקפ יוהורודב
 .תומתיו תולג לש םיגונ םיחרפ

 - 1909 - ט"סרת רייאב 'ה) ןויצרה לאומש
 (1973 - ג"לשת רייאב 'ב

 ןצינ עקפ רמועב ג"לב ,לארשי-ץראב

 וגרתשה ויתורואפש ,ולש רייא ןצינ ,ויתובהא
 היהש ךר עטנ ,חרופכ הלעו אמא לש הלא םע
 .רשואו הבהא לש םח ןקל םהל

 אישב ,ויתונש ל"טב אוהו ,ח"שת רייאב
 םוי תא - יש הנידמה ול השיגה ,ססותה וצרמ
 .ולש יטרפ רייא-ןצינל הרטע ,התמוקת

 השע ,םימיה תשש ברע ,הנש ט"י ץקמו

 ,תולולכל יתוא איבהו אבא לש ןצינ תוריפ

 שדח רייא-לגעמ חתפנו ,ולש רייא-גח םויב

 .דחאל ונגח היהו
 ןצינה לבנ ויתונש ד"סב ,ג"לשת רייאבו

 .רפע ילא ולש רייא-ילגעמ ורגסנו

 ,אבא לש ןצינמ ולמגש תוריפו םינצינ ,ונאו

 .ורכזל תוריפ םישועו ונייח-תדות ול םיבח

 .ונייח לגעמ בבוסו

 וייח תודלות רוציק

 רייאב 'הב ,יוהורודב דלונ לאומש
 לאומש ןב ןועמש ויבאל ,(1909) ט"סרת
 ,ויבא .ןויצ-ןב תב שירבוד ומאלו ונצרה
 למעמ םייקתהש ,ךרד-רשי םדא ,רלדנס

 .תסנכה-תיבב יאבג םג היה ,יתרוסמ ,ויפכ
 .תחא תבו םינב העברא םהל ויה

 באה .הנושארה םלועה תמחלמ הצרפ
 אציו וידליו הריעצה ותשאמ דרפנ
 םאה .סופיט תפיגמ תצרופ ריעב .המחלמל
 .םירופס םימי ךות תרטפנו הלחמב תפקתנ
 תא תחקל החפשמה ינב וטילחה היוולהל
 .שידק רמול ,הנומשה ןב לאומש ,רוכבה
 ידמ ךכ-רחא הלעה היוולהה תנומת תא
 .וייחב םעפ

 הינש השא אשנ .המחלמה ןמ רזח באה
 םילהנתמ םהייח .תונב יתש םהל ודלונו
 .םוצמצב

 שירבוד - םאה
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 .וידלי ןיב היחיש ,וילא ותוא חקלו טשרקובמ
 דוד :םידלי-תכושח החפשמל עדוותה םש
 ,םתיבב רוגיש םנוצר ועיבה םה .קנרפ הליבובו
 ול םסק הז .דמלי ברעבו םהלש תונחב דובעי
 ץמאל וצר רשאכ ךא .םתא רוגל רבע אוהו
 עוגפל הצר אל יכ ,םיכסה אל ,ןבכ ותוא
 .ויבצ תושגרב

 ריעצה לאומש ףרוטצמ הלודגה ריעב
 ,תירבע דמול אוה ."הינודרוג" רעונה תעונתל
 תלואג ,לארשי-ץרא ,תונויצ וז המ דמול
 אוה .וביל קבד הלאבו ,תמייקה ןרקה ,עקרקה
 .י"א ןעמל המרתהו םיפסכ ףוסיאב ןייטצמ

 תצובקל לאומש ףרטצמ הצנטסנוקב .9

 ,הדלוח תצובק איה ,היצילגמ "הינודרוג"
 תא בזע ןמז רובעכ .הרדחל עיגמ אוה םתיאו
 אוה .הביצפחו הטע יסדרפב דבעו הצובקה
 תדעוול ,"לעופה"ב "ןרדסה" תגולפל ףרטצמ
 דילש תוברתה תדעו ,דוסיה ןרק ,ל"קקה
 .דועו ,םילעופה תצעומ

 הלמה ןבומ אולמב ץולח

 וריכהש םירכמו םירבח וילע םירפסמ
 :וייחב תונוש תונחתב ,ותוא

 תנשב הרדחל עיגה לאומש :יתורח םירמ

 ,הנטק הבשומ ןיידע התיה וזשכ ,9

 .םיבלבלמ םיסדרפ תפקומו קריב תלבוט
 הישנאו תימיטניא הריווא התיה זא לש הרדחב
 לאומש הרעתה הרהמ דע .הז תא הז וריכה
 תלמ - ץולח .תורדתסהבו הנגהב ,וירבח ןיב
 תונש - םינשה ךא .הב דוהו התיה םסק
 לאומשו םילעופ-חבטמ םקוה הרדחב .רוסחמ
 .המח החורא :ורכש .השגהב דובעל בדנתה

 .ונצרה - יתולגה ומשב הצרא אב לאומש

 לע דיעמ הז םש .ןויצרה-ל ותוא הניש ןאכ
 ול התיה ,םירחא םיבוטו םיברל ומכ :ואשונ

 המויסו האישש ,שפנ-תאשמ קר אל ןויצ
 .קוח-םחל ,םייח-ךרד אלא ,י"אל הילעב

 ,הרדחב יתרכה לאומש תא :יקספיל האל

 ץרמנו בהלנ ,םונצ ריעצ .ץראב וידעצ תישארב
 םיצולחה ,ונמכ .קהבומ הרבח בהואו
 לדבנ ךא ,ךרד-ישופיחב טבלתה ,םיריעצה
 ותעפוהבו ותוזירזב ,ישעמה ורשוכב ונבורמ
 תצובקב ונשגפנ ןהה םינשב .תרדוסמה

 תונויצו תודהי לש תורוד

 הינמור יאצוי הירבחש ,הרדחב "הדסמ"
 רוזעל ןכומ היה דימת .ובילל םיבורק ויה
 הכלה תועייסמ ויהש ,תונובנה ויתוצעב
 .השעמל

 תורדתסהה ינקסע ןיב :שמ םהובא
 ותונריעב לאומש טלבתה םיימוקמה
 םכש תייטהו ישיאה וטהלב ,תירוביצה
 וילע ולטוה תחא אל .דסומו לעפמ לכל
 תונמאנב אלימ םתוא ,םיבושח םידיקפת
 .החלצהבו

 ("רייא ילגעמב" - ורכזל תרבוח ךותמ)

 הילע טלוק

 :ןויצרה ימוחנ ,ונב רפסמו ףיסומ
 הילעה לג םע ,50-ה תונש תליחתב

 לש ץמאמל יבא סייגתה ,הינמורמ לודגה
 רמולכ ,שממ לעופב ,הילעה תטילק
 ךשמב ונתיבב והשש תוחפשמ ויה .ונתיבב
 תודחא לש תומש .םישדוח ףאו תועובש
 יחאו ינא ,ונננורכזב תולעהל ונחלצה ןהמ
 :ןויצרה ןד

 1929 ,ותיילע ינפל ,לשטנא ויחא םע



 13 יוהורוד
 ה ווי -------------------.--7[7--7------

 היה היוניכש ,ותשאו קנארפ דוד *

  קסע שיאה .םידלי אלל ,םירגובמ .הל'הבוב

 והשש רחאל .רז עבטמב רחסו תונפלחב
 בוחרב ורגו ביבא-לתל ורבע םה ,ונלצא
 עודי אל ,םלרוגב הלע המ .יאני רדנסכלא
 .ונל

 ךא ,בד ומש ילוא) ץיבוריאמ שירב *
 ול רזע יבא .(שירב היה וירכמ יפב ויוניכ
 ריעב רגו הפיחל רבע אוה .ץראב רדתסהל
 תונח ול התיה .תוירקה תחאב וא

 לומ ,תיתחתה ריעב םיגדו םירומישל

 ינא ,ונחלצהש המו יל רוכזש המ לכ הז

 .וננורכזב תולעהל יחאו

 םהל רזע וניבאצש םירחא םיבר םג ויה
 ,רויד תגשהב ,ץראב תינושארה םתטילקב
 תויוברע לע המיתח ,הדובעב רודיסב הרזע

 .'דכו הריד תיינקל
 הל ורפיסו ימאל םישנא ונפ יבא תומ ירחא

 םימוחתב ,םהל יבא לש ותרזע לע ,הדותב
 םיחבשב וגילפה םהו ,רתסב ןתמ ללוכ ,םיבר

 .ךורב ורכז יהי .וב םיאג ונא .יבא לע
 ."דרופ" תונכוס

 .הרדחב רג ץיבוריאמ ל'צרמ - ויחא *

 .יל עודי אל ולרוג ךשמה
 ונלצא ורג ונאיטשנדוק הדליגו ימס *

 תירקל ורבע .םישדוח וא תועובש רפסמ
 וא םי-תירקב וררוגתהש יל המדנו םייח
 םילוע תטילקל ןוכיש היהש ,"םי-בג"

 ינא .הקירפא ןופצו חרזמה תוצרא ,הינמורמ
 יל םיארמ ויה ול .םהינפ הארמ תא רכוז
 !םתוא ההזמ יתייה ,םהלש הנומת

 .הקשימו יבצ :םירוהה :דלסט תחפשמ +*
 םה .היוניכ וא יתימאה המש הז םא עדוי ינניא
 בוחרב הירגנב דבע .רגנ היה אוה .הרדחב ורג
 םימה לדגממ הטמל תצק ,הרדחב םירוביגה

 ףירצב ,םוקמ תברקב ורג םה .הרדח לש
 .("לוט" ארקנש המ) רוחש תפז-ריינ הפוצמ

 . :תונבו םינב המכ ויה רלסט תחפשמל
 .(ןבומכ ינמור) ויופל האשינ ,הזוד ,הרוכבה
 = .לכירדא-סדנהמ ,יבצל האשינ - הרופצ

 םויכ הרג ,דלו היראל האשינ - האל
 ,הדש) ח"לש ידומיל לע חקפמ אוה .תוירקב
 .ןופצה וא הפיח זוחמב (הרבח ,םואל

 רג רבעב .סדנהמ אוהו ןוינכטב דמל -'םייח
 .יל עודי אל - וישכע .הרדחב

 וילע יל עודי אל - קילאומש ,ריעצה ןבה
 .רבד

 רויד תגשהב םג רלסט תחפשמל רזע יבא

 .הדובע תאיצמו
 םש .הדודו ףסוי םהיתומשש גוז *

 ךירא םשב ןב םהל היה .יל רוכז אל םתחפשמ
 המדנ .םיה בוחרב ,הרדחב ורג םה .קירא וא
 ןכתי .ינועמש בוחר ארקנ אוה םויכש יל

 תודלי יליבשב
 1968 ץיק ,ןויצרה לאומש לש בתכמ

 ןימלעה-תיבב הבוזעה הארמל בלה טבצנ
 תודהי התיה הל תוכומסבו וז ריעב .יוהורודב
 ילעב ,הבש יראה קלחו תושפנ יפלא התנמש

 הדיעמ תיתדה םתקיז לע .תיתד הקיז
 םיזכורמה ,םיבר תסנכ-יתב לש םתואיצמ

 םע ,םויכ .ריעה רובטב לודג תטשב
 םלוכ טעמכ ,םידוהיה רפסמ תוטעמתהת

 יפל ,הליפת םימייקמ תותבשב .םילוענ
 אלו םהמ דחאב עוגפל אלש תנמ -לע ,רזת
 דחא שודק םוקמ ןיב "הילפא" רוציל
 .והנשמל

 51-ה הנשה םויב יוהורודל יתעגה
 ז"ערת זומתב ז"י ,ל"ז ימא לש התריטפל
 .םיבר הלטקש ,סופיטה תפיגמב (1917)
 םויב היתיווילשכ ,זא יתייה הנומש ןב
 המותר הלגעב ,טהול ץיק םוי ,ןושאר
 ,םימותי השימח ןיבמ רוכבה ןבה ,סוסל
 יבא תויהב ,אתבסה תחגשהב וראשנש
 .הנושארה םלועה תמחלמ ,המחלמב

 םייקל ידיב הלעש רשואמ יתייה וישכע
 יתיצר .ל"ז ימא רבקל תולעל ,רדנה תא
 50 תואלמב ,דקתשא דוע תאז תושעל

 תינכתה םרב ,הימי ימדב התריטפל הנש
 .םימיה תשש תמחלמ ללגב השבוש
 תיממעה תורייתה םרז רובגב ,אתשה
 .יתעסנ ,הינמורל

 יפכ יתאצמ יוהורודב תבכרה תנחת תא

 אל המואמ .הנש 40 ינפל היתראשהש
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 ,סובוטוא ןיתממ םיעסונ תבכר לכל .הנתשנ
 סובוטואל יתולעב .הריעה םיאבה תא עיסהל
 התואב תויוצמה ולאמ אל ,הדווזמ ימע יתררג
 םע קסע ול שיש דימ ןיחבה גהנהו ,ץרא
 ול יתטשוה ונתחיש ידכ-ךות .ריית ,ירכונ
 .סוטמב יתינקש ולאמ ,תינקירמא הירגיס
 רצעו יתיינפל רתענו ינולפ בוחרל ויתלאש
 תדרל יל רשפיאו הנחתל ימשרה םוקמב אלש

 ,יכרד רצקל תנמ לע ,שקובמה םוקמל
 .הדבכ הדווזמב סומע יתויהב

 רוסל יתקפסה .תמדקומ התיה העשה
 ןויצל שבד-תגוע ןימזהל | ,היפאמל
 תומד אוהש ,הפואה .גהנמכ "טייצראי"
 רבסב יתוא לביקו ינריכה ,הרייעב העודי
 האיכ ,ףתכה לע החיפטבו תופי םינפ
 .לארשימ חרואל

 ןויצרה לאומש

 ,סמיס ןמרונ

 דנליז-וינ

 19-ה האמב יוהורודב בר
 ךלמה דוד לש אצאצ אוהש ןעט

 וא) ילומ ותב ,יתבס .יוהורודמ (רנסק וא) רנסוק בקעי לש ונינ אוה הלא תורוש בתוכ
 רוקיבב התיה ילומ רשאכ ,20-ה האמה לש ןושארה רושעב .1888 תנשב יוהורודב הדלונ (קוילומ
 .הינמורל רוזחל אל הל רמאנו יוהורודב ךרענש םורגופ לע העידי הלביק איה ,תירבה -תוצראב
 ,קינליפופ הרלק ,ומא םע דחי ,היבא .הירבד יפל "יוהורוד לש ברה" היה ,רנסרק בקעי ,היבא
 .םורגופ ותואב וגרהנ

 רנדלוג םשב דחא היה ןושארה הלעב :םיימעפ האושנ התיה ,ב"הראב הראשנש ,ילומ
 אבש ,ןמרה (סזומ) האומ ,יבסל האשינ ךכ-רחא .בוקיי'ג וא ק'ז םשב ןב הל היה הלא םיאושינמו
 .םארטרב םשב ,םימדוק םיאושינמ ןב היה הז יבסל .(ןילופ) היסורמ

 .שידייב (םיטלפמפ) תויאנותע תומישר בתוכ היה רנסרק בקעי ,ילש אבר-אבס יכ יל ורפיס
 בר"ל הנמתנ אוהו דחוימ "סוחי"ב ותוא וכיז הלא םירבד .ךלמה דודל רצנו אצאצ ונהש ןעט אוה
 םא לבא ,תירוטסיה -תירקחמ הניחבמ םיתמואמ אלו םירורב אל םירבדה ."יוהורוד לש ישארה
 .יסאיב ילוא וא יוהורודב היה הז ,תמא לש ןיערג םהב שי

 :הז אבר-אבס לש "וסוחי"ל רושקה ,אבה רופיסה אוה ,יל עודיש המ
 הנמזוה ילומ יתבס .קרוי-וינב הירמ הכלמה ,הינמור תכלמ הרקיב ,האמה לש 30-ה תונשב

 .(הינמור יאצוימ ,םירחא םידבכנ םע דחי) הכלמה םע הת-תביסמל
 בכשש ,ונכש ,ןילקורבב םילוח-תיבב זפשואמ היה יבא רשאכ ,60-ה תונש ףוסב ,ןכמ רחאל

 .ךלמה דוד לש אצאצ ,יוהורוד לש ברה ,הבס לע תרפסמ ימא תא עמש ,רדחב הכומט הטימב
 ...ילגר תא קשנל הסינו ותטיממ דרי ןקז רבג ותוא

 (טנרטניאב רבעוה)



 יוהורוד

 ץיבורזיל ןבואר

 יסאי לש תוומה-תבכרב
 ויאצאצו ל"ז ץיבורזיל למל בקעי '

 ל"ז הדירפו ל"ז לשנא לש םנב ,1926 תנש ,יוהורוד דילי ,ץיבורזיל ןבואר ימש
 .ץיבורזיל

 םולש לש םתב התיה הדירפ ימאו ל"ז ץיבורזיל למל בקעי לש ונב היה ,לשנא ,יבא
 .יוהורוד זוחמ ,טשנאח רפכה ןמ לגס האלו

 ,תילכראירטפ תומד היה אוה .םישרמ דואמ םדאכ ,שולש ליגמ רכוז ינא בקעי יבס תא
 רד אלש המ ותלוזמ שרוד אלש ,הרומחבכ הלקב רימחמה ,ידרח ידוהי היה .תיטננימוד
 הנח יתבס - ותשאו אוה .םייפכ-יקנו םכח ,רשי שיאכ ריעב רכומ היה אבס .ומצעמ
 םיחרואל חותפ היה םזויב .תלוזה לבסל םתושיגרב םיעודי ויה (הירטסינסנרטב התפסנ)
 םורתל וגהנ ,עודיהו יולגה דבלמ .תינחורו תירמוח הרומתל הכז םתרוק לצב סנכנה לכו
 ,תואובתב רחסמו תלוכמ תונחמ התיה אבס לש ותסנרפ .םיכרצנו םיקקזנל רתסב םג
 .תואובת לש אובייו אוצי לש קסעל והוביחרהו וינב וכישמה ובש םוחת
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 לשרה ןב ,ל"ז וקרמ :לאמשל ןימימ ,ץראה לע ,םינפל םיבשוי .ותחפשמ ינבו ץיבורזיל למל בקעי
 בקעי ןב ,לשרה :לאמשל ןימימ ,םיבשוי ,הינש הרוש ץיבורזיל ינאפו המלש ןב לרומ ,ץיבורזיל הרלקו
 .ינאפ ותשא ,המלש םנב ,הנח ותשא ,החפשמה יבא ,למל בקעי ,הרלק ותשא ,הקיזור ותב ,למל

 ,למל בקעי ןב לשנא ,הרלקו לשרה ןב ןועמש ,למל בקעי תב ץרווש הכרב :לאמשל ןימימ ,םידמוע
 למל בקעי ןב (םידמב) דוד ,למל בקעי תב הרש ,(יתא) התי ותשא ,ץיבומרבא סאילא ,הדירפ ותשא
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 תא שבח ותוריש תעב םגו (םישרפה ליחב) אבצב ותוריעצב תריש אבס יכ יל רפוס
 .למיירטשה

 תלוכמ ,וב-לכ תונח יבא חתפ םש ,יסאיל ונרבעו יוהורוד תא ירוה ובזע 1930 תנשב
 הנוכשה .םירנויסנפו םידיקפ ,אבצ ישנא ,תבכרה ילעופ ורג הבש הנוכשב ,חזרמ-תיבו
 ."תתנתנסבפ8" רוורפב האצמנו הנילוקינ הארקנ

 הליהקל םרות ,םיחרוא סינכמ ,םח תיב היה ונתיב םג ,ונלש תיתחפשמה תרוסמה יפל
 .הנוכשב םייוגו םידוהי םיקקזנב רתסב ךמותו

 דחא טרפ יל רוכז .תומל ךלה יבס - יוהורודל ףוחד ןפואב יבא קעזוה 1936 תנשב
 הזח ותריטפ ינפל יכ ונל רפיסו יבס תייוולהמ יבא בש ובש םויה אוהו ,הבר תוריהבב
 םיפרושו םיגרוה" :שידייב קעז אוה .ונייח לע תמייאמו תברקתמה האושה תא אבס
 "!םידוהי

 םיימעפ עצפנ ,הנושארה םלועה תמחלמב ףתתשה .החפשמב ישילשה היה ל"ז יבא
 .הרובג רוטיע לביקו

 יסאיב עודיה םורגופה עצוב ,תוצעומה-תירב תא ופקת םינמרגה רשאכ ,1941 ינויב
 .םינמרגה םע דחי םינמורה - ףתושמב ועציב םורגופה תא .15 ןב זא ינאו

 ונאשכ ,הרטשמה תנחתל ונחקלנ (ןאבאראד דילי) ל"ז ןהכ יכדרמ ידודו יבא םע דחי
 לש תויווג תואמ וניאר ךרדב .םינמורה וניוולמ ידימ תולפשהו תוללק ,תוכמ ךרדב םיגפוס
 .התע-הז וחצרנש ,םידוהי

 תונורקה .ןורק לכב שיא 150-120-כ ,אשמ --תונורקב תוומה תבכרל ונסנכוה הלילב
 הנומש ונלבוה הלא םיאנתב .םכותל רדח אל טעמכ חצ ריוואש ךכ ,יטמרה ןפואב ורגסנ
 .תונורקה ךותב ותמו ךרדה תואלתב ודמע אל םיבר .םחה ינוי שדוחב תאזו ,תולילו םימי

 .הירגלוב-הינמור לובגב ,הצימולאי-שארלק ריעב הנורחאה הנחתב םת ארונה עסמה
 ךפהש יאבצ הנחמל ונסנכוה .ותמ רתיה לכ .שיא 15 - הרשעכ קר םייח ודרי ןורק לכמ
 ןמז רחאל .רתוי ויתיאר אל הז עגרמו ימוקמ םילוח-תיבל חקלנ ל"ז יבא .זוכיר הנחמל
 םג ויה םש .הצימולאיב ידוהיה תורבקה-תיבב דיחי רבקב רבקנו תמ אוה יכ ונל עדונ
 .תוומה-תבכר תונברוק לש םיחא-ירבק רפסמ

 הצימולאי-שארלקב ורבקנש תונברוקה לש םהיתומצע הצרא ולעוה 1970 תנשב
 .תבכר לש לגלגכ הבצוע הבצמה .םיחא-רבקב ,ןולוחב ןימלעה-תיבב לאשי רבקל ואבוהו
 .ל"ז יבא לש ויתומצע םג ורבקנ ןאכ

 טשנח רפכה ןמ לגס האלו םולש לש םתב ,(לגס תיבל) ץיבורזיל הדירפ ,ל"ז ימא
 םיקקזנב ךמותו םיחרוא סינכמ ,חותפ תיב ,בהואו םח תיבב איה ףא הלדג ,(11גם6811)
 .הירטסינסנרטב הפסנ ל"ז םולש היבא .רתסב

 לודיג לועב הדירפ האשנ 15 ליגמו ריעצ ליגב הרטפנ המא .הרוכבה תבה התיה ימא
 טפואהנזור תיבל הכלמ םע ,בוש ןתחתה יבסש דע תאז ,םימותיה היתויחאו היחא
 .הירטסינסנרטב הרטפנ איה .ןליאכיממ

 :ימא לש היתויחאו היחא
 וצוב ,ןב םהלו ל"ז אדיורב הינמל יושנ היה ,ל"ז לינס .ל"ז ןהכ הנימ ,ל"ז וסיז הקלא

 | .סיראפב רגה ,לגס

 השולש ריתוהו הירטסינסנרטב הפסנ אוה .ןוואסמ וסיז םלושמל האושנ התיה הקלא
 -תתפב םירג ,האלל יושנה ,וסיז קחצי .ןולוחב םירג ,םירמל יושנ ,וסיז המלש :םידלי
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 בוליכיא םילוחה-תיבב תוחא התיה איה .הרטפנ ל"ז וסיז האל ,הריעצה תוחאה .הוקת
 .ביבא-לתב

 .םידלי םהל ויה אל .הקנאילימ רפכה ןמ ןהכ יכדרמל האושנ התיה הנימ
 רגה ,וסיז קחצי ,ןב םהלו ל"ז וסיז לאכימל האושנ התיה ,לחר ,ימא לש תפסונ תוחא

 .לאינח בשומב

 הונ בשומב רג ,ןואיל ,םהינבמ דחא .לטנזור המלשל האשינ ל"ז הלדא ,תוחא דוע
 .קרי

 םירמ ,תב םהלו הרלקל יושנ היה ל"ז לגס (ילוט) לארשי ,ימא לש רתויב ריעצה חאה
 .קילאיב תירקב הרגה ,סייו (הל'צרמ)

 הרטפנ הנח אתבס .יוהורודב 1936-ב ,הלעמל רומאכ רטפנ למל בקעי אבס
 :םידלי העברא ויה םהלו ינאפל יושנ היה (המלש) ןומולוס ,רוכבה םנב .הירטסינסנרטב
 .הקנימו לארשי ,ופול ,ץירומ

 החפשמ ול שי .קרב-ינבב ברכ ןהכמה ,המלש ,ןב םהלו היליטואל יושנ היה ל"ז ץירומ
 .םידלי-תכורב

 .םידלי ינש םהלו ריאמל האושנה ,הנוי ,תב םהלו ל"ז ינואילל יושנ היה ופול
 .והילא די ,ביבא-לתב םירג םּה .םינב ינש םהלו הנחל יושנ לארשי
 .יושנ ,ןב םהל שי .ימולל האושנ התיה ל"ז הקנימ
 השולש םהל ויה .ל"ז הרלקל יושנ היהש ,ל"ז וקשרה היה למל בקעי לש ינשה ונב

 .ל"ז םלוכ .וקרמו ןועמש ,הקיזור :םידלי
 .ל"ז לשנא ,יבא היה ישילשה ןבה
 תב םהלו יוהורודמ ל"ז ץיבומרבא ילאל האושנ התיה איה .יטא - תיעיברה תבה

 דודל האושנ ,עבשילא ,תב םהל .ןוואסמ ל"ז ץרפ יאתבשל האושנ התיהש ,יפוס המשו
 .ןג-תמרב הרג איה .םינב ינש םהלו רסיימש

 היה םהלו ,יסאימ ל"ז ץיבונמלז קחציל האושנ התיהש ,ל"ז הרש התיה תישימחה תבה
 .דבלב 18 ןב אוהו רורחשה תמחלמב לפנש ,ל"ז לואש ,ןב

 םהל ויה אל .יוהורודמ ל"ז ץרווש םייחל האושנ התיה ,ל"ז הכרב - תישישה תבה
 .םידלי

 ,תב םהלו הצרהמ ל"ז ץיבונמלק יטנל יושנ היהש ,ל"ז ץיבורזיל דוד היה יעיבשה ןבה
 .ןג-תמרב םירג .לארשי ,ןב םהלו ץיבוביל קחציל האושנה ,הלב

 הרובדל יושנ היה אוה .הינמורב רטפנש ,ל"ז ץיבורזיל ןואיל היה ןורחאהו ינימשה ןבה
 .םידלי םהל ויה אל .ל"ז

 ,תילגל יתלב) 'ב הילעב יתעגה .ל"ז הדירפו לשנא לש םנב ,ץיבורזיל ןבואר ,ינא

 לש םתב ,דורלסקא תיבל יצונ איה יתייער .1948 ץרמ שדוחב ןיסירפק ךרד (הלפעה
 .ץמאינ הרטאיפמ ל"ז םירמו ןואיל

 לובגל ךומס ,רפס-בושי היהש ,שלוע בשומ ימיקמ ןיב ונייה ץראב ונכרד תישארב
 .יאבצה יתוריש תא םג יתתרש הז םוקמב .םרכ לוט ריעה דיל רבעש

 יושנ ןונמא .םיבשחמה םוחתב וישכע קסועה ,ןונמא רוכבה וננב דלונ 1953 תנשב
 שי .הרומ תימלוש .(שוהו הליארב יאצוי) רנייטש םירמו דוד לש םתב ,דעלא תימלושל
 .8 ןב ,רימאו 10 תב תרפא :םידלי ינש םהל
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 ןליא וננב דלונ 1963 תנשב .קרב-ינבב רוגל ונרבעו בשומה תא ונבזע 1955 תנשב
 הלא לש םתב ,רדמסל יושנ אוה .היזיוולטב טרופסו תושדח בתככ דבועה (ץיבורזיל)
 .םייתנש ןב ,ריפכ ,ןב םהל שי .םוסרפב תדבוע רדמס .ןמסרטש לארשיו

 תנשב ,תואלמגל יתאציש דע ,ל"הצ דבוע חרזאכ ריכב דיקפתב יתדבע 1955 תנשמ
 .קרב-ינב ילעופ תצעומב הדבע יתייער .2

 השמ לש םנב ,ל"ז ץיבוביל לארשיל האושנ התיה הזילע ,הרוכבה .תויחא יתש יל שי
 תקלחמ להנמ ,אפור אוה ץיבוביל רותרא ר"ד ,םנב .יראלוביבמ ל"ז ץיבוביל הרשו
 .ביבצ-לת תטיסרבינואב הצרמ אוה ןכ-ומכ .אפורה לאומש םילוחה-תיבב רקחמה
 - ןב םהל שי .הארוהב תקסוע ,ל"ז ןייטשלמרמ הרשו קחצי לש םתב ,הרופצ ותייער
 .תובוחרב םירג םה .םיטנדוטס םהינש .לעי ,תבו קחצי

 היחו וקשרה לש םנב ,ינבל באזל האושנ ,ינבל רמת ,ינממ הריעצה ,הינשה יתוחא
 .הפיחב םירג םה .יוהורודמ ל"ז ורטובי'צ (הרלק)

 .ןבו תונב יתש םהלו רימז ןונמאל האושנ ,הליג :םידלי השולש באזלו רמתל
 .טנדוטסו הרומ - ןרע .תבל באו יושנ ,םיה ליחב ןיצקכ תריש ,תימע

 ןמרופ השמ

 תיתחפשמ הנומת לש הרופיס

 הארמ ורבע םינשמ הזה םוליצה

 זכרמב .םהידליו ילש םיבסה תא
 הרובד אתבסו לסוי אבס םיבשוי

 :םהידלי תשמח םתא .ורטובו'צ

 ,הנימ הריעצה תבה :לאמשמ |
 :רוחאמ םידמוע .ןבואר | :ןימימ 05
 .הכלמו (הרוכבה) הזייר-הנח,וקרמ 0

 תונחמב ופסינ אתבסו אבס
 ץינירזא -  הבופורט שוריגה | = - 0"

 .הירטסינסנרטבש \ 1-6 .בוץ
 50-התונשב הצרא ולע םהידלי | %/ \ ->

 .ץראב ורטפנו 60-הו

 ינמורה אבצב לייח היה יבס
 .הנושארה םלועה תמחלמב םחלנו
 יופצ היהו ירגנוהה יבשב לפנ אוה

 וטילחה ,וליצהל ידכ .יאבצ טפשמל 2 =
 חירבהל יוהורודב הליהקה ישאר | - יש

 ץראל וחלשלו ריעה ןמ ותוא
 הצר אל יכ ,דגנתה אבס ךא .שדוקה =

 אוה .הדבל ותחפשמ תא ריאשהל
 ,ולדג וידלי .טפשמב יאכז אצי |(

 .תוחפשמ ומיקהו ונתחתה |
 הנח ,הרוכבה םתב לש הנב ינא

 .ל"ז הזייר

 ורטובו'צ תחפשמ
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 קינלמ ינאפ

 ורוטיורק תחפשמ ינב לש יגרטה םלרוג
 וקסשוא'צ לש אלכב תמ םייח ויחא ,תילתעב רצעמ הנחמב תמ המלש

 ועצמ ותמ םהירוה

0 

5 - , 
= - - 

 1938 ,ץראל ותיילע ינפל ,ויתויחאו םייח ויחא ,וירוה תרבחב ,לאמשמ ינש ,ורוטיורק המלש

 .1940 תנש דע ,יוהורוד ונריעב םיוולשה םייחה םירוכז םיקוחרה יתודלי ימימ
 (יגהמ6מ תניפ 02051104 511010 בוחרבש העבגה לא תולחזמ םע םידליה םיאצוי ויה ףרוחב
 .םירחא םירודיבו םיקחשמ ויה ץיקב .ריעה ךות לא קחרה ,הטמ םיקילחמו 3

 ,טפרק ךלמ ,וי'גברח לדיאו השמ :םינב ,םידלי המכו המכ ויה 1. (2. 0ז80וגםט ,ונלש בוחרב
 חצרנש ,קיזייא ויחאו (סומרכ) 'ץיבוקסומ םייח ,רטכש קיזייא ,'ץיבורזייל ןועמש ,רכוס רזייל
 לע .קפטול םייח לש ריעצה ויחא ,ורוטיורק המלש ידוד---ןב ןכו ,ןושארה םורגופב תיבה חתפב
 .ןאכ רפסל ינא הצור הז המלש

 :םה הלאו ,זאד הניתשלפ ,לארשי-ץראל ר"תיב ירבח ,םירוחב העברא וחלשנ 1938 ראוניב

 רעד רשא היה ויוניכש) רשא לש ונב ,ורוטיורק המלשו רגי ןמרה ,גרבנירג לדנמ ,לגס רודיזיא
 .סאכלמ וקניו 'ץיבוקרב סנוי ידי-לע ץראל וחלשנו ורחבנ םה .(י'גני'גה ,םודאה רמולכ ,רעטיור
 .רבשהל הבשיח איהו ,הבוקרו הנשי התיה הניפסה .דואמ השק זא התיה ךרדה .18 ןב היה המלש

 .םולשב ועיגה םהו תרחא הניפסל םתוא וריבעה המ-ןמז ירחא .לזא לכואה םג
 לע ודשחנ םה ,תיטסינויזיברה העונתה ירבח םתויהב ךא ,סדרפב דובעל וחלשנ ץראל םאובב

 ידי-לע ספתנ אוה ךא ,קמחתהל וחילצה המלש לש וירבח רתי .םינכוסמ םיטנמלאכ םילגנאה ידי

 ,תילתעב רצעמ-תיבב אלכנ אוה .ןכוסמ טסירורט ,רחא והשימל (תועטב) והובשחש ,םילגנאה
 .םויה דע עודי אל ותרובק םוקמ .תוומ דע הנועו רקחנ םש

 ,הינמורב רהוס-תיבב תמ ל"ז קפטול םייח ,ויחא .רעצמ ותמ ורוטיורק הכלמו רשא - וירוה
 .וקסשוא'צ לש םימיאה רטשמ תחת

 .ךורב םרכז יהי
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 קינלמ ינאפ

 רנדוב השמ - יבס

 תורייעמ ושרוג םידוהיה רשאכ ,1940 תנש
 ,דחיב ףפוטצהל וגנתחפשמ ינב ולדתשה ,זוחמה
 אצי ךכ .הרצ תעב הזל הז רוזעל ונילע לקיש ידכ
 היהש ,ןייטשדלוג השמ ונלש אבס לצא רוגל ונל
 שיא היה אוה .רגדוב השמ םשב יוהורודב רכומ
 ועוצקמ תוכזב םג ךא ,רומוה אלמו ימיטפוא ,זילע
 לכב שרדנו רכומ היה אוה - ןתבח - יפיצפסה
 .חזרמ-תיב

 רנדוב השיומ - ןייטשדלוג השמ אבסה

 הסיסת יכילהת רבוע היה אל ןייה ,ןמזה ותואב
 השענו לקלקתמ היה םעפ אלו ,ונימיב ומכ חוקיפו

 תוטישה ויה יבסל קר .ומעט תא דבאמו שולק
 ןהבש ,רטיל 1000 לש תויבחב ןיי קקזל םילכהו
 .שרדנכ ,לולצ השענו קקדזמ היה ןייה

 התיה ,םימש-תארי השא התיה רתסא יתבס
 איה םג .םיליהת אורקל הברמו םוי לכ תללפתמ
 דחוימבו םינוגהו םיעונצ םישנא ויה אבס םגו
 הטשוהש די לכ .םיינעל הקדצ לע ודיפקה
 .םקיר הבשוה אל ,םהילא

 ל"ז ל'צרמ יחא ,ופסק הזייר-היחו םייח ,ירוה

 .םהה םישקה םימיב םיבסה לצא רומאכ ונרג ינאו
 ונימ ,םירומל םיסרוק ונגרוא רשאכ ,1944 ףוסב
 היה רפסה-תיב ןיינב .עסחו8ז1ג רפכב הרומכ יתוא

 שדחמ ותוא יתנגרא ידבל ינאו ירמגל סורה
 .ינפל זא ובצינש םיישקה לכ םע יתדדומתהו
 תא דואמ חבישש ,ו'צנאי ל'צרמ היה חקפמה

 .יתוריסמו יתדובע

 םימש-תארי השא ,ןייטשדלוג רתסא אתבסה

 ינא ,ונטלחה 1945 םידומילה תנש ףוסב
 הנתומ היה הז .הצרא תולעל ,ןטקה יחאו
 יצחו הנש לש הרשכה רחאל .הרשכה תפוקתב
 תא ורצע םיטירבהש ןבומכ לבא .ץראל ונגלפה
 ל'צרמ יחא .ןיסירפקל ונתוא וליבוהו ונתיינוא
 לכויש ידכ ,17-ל 19-מ  ,וליג תא ףייז

 הדמעש רעונה תיילע לש הצובקל ףרטצהל
 ,1948 לירפאב ןאכל עיגה אוה .הצרא תולעל
 תמחלמל םדקש ,ינוחטב טקש-יא לש הפוקת

 תיבב דבלב םימי השולש ירחא .רורחשה

 ,םילשוריב םחל אוה .אבצל סייוג אוה ,םילוע
 לפנ אוה 1948 ילויב .ןופצה לובגב ךכ-רחא
 וליפא .הנפד-ןד םיצוביקה לעמ ,תאיזזע לתב
 בירקה הנעמלש ץראה תא ריכהל קיפסה אל
 .וייח תא

 תא יתרכה .ןיסירפקב הדדוב יתראשנ
 תנש ףוסב הצרא ונעגהו ונתחתה ,דיתעל -ילעב
 אל ךא ,יחא תא ןבומכ יתשפיח .8
 .ויתודוא עדימ לכ לבקל יתחלצה

 םהל עדונ זא קרו 1950 תנשב ועיגה ירוה

 .  .אושנמ דבכ היה םנוגי .יחא לש ותליפנ לע
 ,דורשל החילצה ימא קר .בל-רובש רטפנ יבא
 התכזש ףא לע ,הנוגיו הבאכ תא תאשונ איהשכ
 .93 ליג דע ,םינינו םידכנמ תחנל םג

 .שפחל המ וגל ןיא יוהורודב



 תורבח שולש

 ,רזייל הדליטמ

 ןימיל לאמשמ :
 ורוטיורק הנרב

 ה

13 
 ,קינלמ ינפ ,תבתוכ

 11 יוהורוד
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 ןמרה הינמ

 יוהורוד תודהי לע ישילש ךרכ

 ךרכ .הביבסהו יוהורוד זוחמ תודהי לע רפסה לש ישילשה ךרכה רואל אצי םימי רפסמ ינפל
 םילשמ רפסה .הבר החלצהל וכזש ,סרכה יבע ,םימדוקה םיכרכה ינשל המלשהו ךשמה הווהמ הז
 .הינמורב יוהורוד זוחמ תוליהקב תונויצו תודהי לש תירוטסיה החצנה לש רידא לעפמ

 .תינמורב ותיצחמו תירבעב ותיצחמ .ינושל-וד ,םידומע 700-מ רתוי הנומ ,ילטנמונומ רפסה

 .םישרמ בוציעהו השק הכירכה
 :זוחמה תורייעו יוהורוד תוליהק ידוהי לש םהיתורוק רופיס םיליכמ רפסה יכרכ תשולש

 דוד המלש ,רמוחה טקלמו ישארה ךרועה .טורפ-ץואדרו הצרה ,ןאבאראד ,ןליאכימ ,ןוואס

 לש םיישיא םירופיסבו ירוטסיה רקחמב ,םוליצב ,בתכב םיירוטסיה םישרוש שופיחב דקמתה

 םייח ולהנתה ןהבש ,תוליהקה לש בורקהו קוחרה רבעה רכז תא תולעהל ידכ ,זוחמהו דיעה ינב

 .םיבר תורוד ךשמב םיססות םיינויצו םיידוהי

 ,המישמה םע תוהדזהו תוריסמ וליגו ולעפ רשא םיבר תוכזב הרשפאתה רפסה תעפוה

 .םיאבה תורודה ןעמל תירוטסיה החצנהל
 .רפסה לש ירבעה קלחה ךרוע היה הירא-רוג הדוהי

 אוה .בר קופיסב ותכאלמ תא םייס ךא ,רפסל רמוחה זוכירב םיבר םיישקב לקתנ דוד המלש

 רצותה .השקה ותמישמב חילצה ןכא אוהו - זע ןוצרו הרטמב תוקבד ,ןוזח ,המשנ הברה שידקה

 תוחילש וז םתדובעב ואר וירזועו דוד .תורוד-ירודל היח תודעו ךרע-בר ךמסמ אוה רמגומה

 תשולש לש רואל םתאצוה לע הכרבלו הרקוהל ,הדותל םייואר םה .תירסומו תינופצמ ,תירוטסיה

 .ותמגודכ ינש ןיא הארנכש ,ידוחיי השעמ והז .םיכרכה

 64.7.1996 ,722 .סמ ,"ןופצהו הפיח תושדח")

 החצנה לעפמ

 המלש לש ולעפמ ירפ ,"יוהורוד תונויצו תודהי לש תורוד" לש םיכרכה תשולש
 ,םיינושל-וד) סרכה-יבע םירפסה .(יוהורוד יאצוי ןוגרא םעטמ) רוא התע םיאור דוד

 זוחמ תליהק לש התונויצלו התודהיל תירוטסיה החצנה םיווהמ (תינמורו תירבע

 היפינסמ דחא הב םקוהו ידייה ןורטאיתה הנושארל דסונ הבש הרייעה ,יוהורוד

 ."ןויצ יבבוח" תעונת לש םינושארה
 (23.8.96 ,בירעמ)



 יוהורוד

 רייצ - ורסירג ילש ר"ד

 תליהק לש דועיתה יפד תואמ לש רקחה תדובעב הפתתשה ,יוהורוד תדילי ,ורסירג ילש ר"ד
 .יוהורודב םידוהיה

 .ורסירג ילש ,תינורשכה תרייצה לש העוציבב היתוביבסו םילשורי יפונמ םירויצ ,ןאכ

 ,(יוהורוד - לגס תחפשמל) ילאמ

 .טרטרופ.ורסירג ילש ר"ד לש המא

 .םילשורי ,ינטובה ןגב םימוסק תוארמ
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 לזיןו ילאמ בתכמ

 לוצינו רפוס ,לבונ סרפ לעב ,לזיו) ילא

 תשולש תא לביק ,הראמ-וטאס דילי ,האוש
 המלש לא ובתכמ הזו יוהורוד" רפס לש םיכרכה

 תספוסה \)חנצ6זפוזץ

 א ו
 (נ הוטסו וווץ ('זס(6100 8

 45400 ₪ /0!441ח ?ו0(0פ0 ות +(

 ב :דוד
 תםז6% 17, 7
 דובכל

 דוד המלש רמ
 קילאיב תירק

 - רקיה המלש רמ

 ירש שש עובשה קרו םיכרכה תשולש תא יתלביק

 יול (ל) .קרו'-וינמ יתרדענ יכ -
 :2 וש ול יל םיונד דמלאו םתוא אוקאש ןבומכ

 ןי-5ה יי ץ) .םלרוגו הינמור ידוהי תודוא םיבושח
 יי / ל ב - ןירבתלו ךל תוכרב לש עבש

 / 1 ל .--

 יונ אי .ן/גי עי 4 ] .

 וז תיל ו 70 \

 ו .6 לזיוו ילא

 ,רקיה דוד המלשל

 ךתוא ךרבל ינוצרב .יוהורוד תליהק תודלות לע 'ג ךרכ תא יתארקש רחאל ךילא תבתוכ ינא
 ,ל"ז טפואהנזור יטיו ןמרה ד"וע ,יתבסו יבס רכזל םירבד תולעהל יל תרשפיאש לע ךל תודוהלו
 הווקמ ינאו ,הווהה ,רבעה ןיב רשקב ךבדנ דוע תונבלו ותחפשמו יבס ירוה תודוא םירבד ףיסוהל
 .טרפב יתחפשמו ,ללכב ונתליהק יאצוי לש ,דיתעה םג -

 .ךכ לע ךל הדומו הכירעמ ינאו יניעב תפומל ןה ךתיישעבש תושיגרהו תוריסמה

 גושגשו הרופ תוליעפ ךשמהל יתיב-ינב לשו ילש ,ילוחא תא לבק ,השדחה הנשה סורפב
 | תוכרב ,היישעב

 .ךתחפשמלו ךל תואירבו םולש תנש ,הבוט הנשל

 ז"נשת ש"הרע ,הננער

 ןירפלג-רומ הימ
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 רבעשל ,ץייווש ,הבנ'ג לש ישארה ברה ,ןרפש רדנסכלא ר"ד ברהמ ועיגהש תוכרב יתש
 .הינמור ידוהי לש ישארה ברה
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 "ורבכ וכות"
 ו"נשת לולא

 ,דקיה דוד המלש רמ ידידיל

 ינאו ת"פמ ורלו'צק ינור תועצמאב 3 "יוהורוד" רפסה תא יתלביק םימי השולש ינפל קר
 .בל ברקמ ךל הדומ

 ."ורבכ וכות" תניתבב אוה רפסה

 ,יוהורוד זוחמב תורייעה ידוהי לש םרבע לע תויודעה דחוימב תוניינעמ ןוירוטסיהכ יתוא

 תודסומ לש תונומת ,םינברה לע ,םיינחורה םייחה לע ,הירטסינסנוטל םישרוגמה לש םהיתויודע
 .יתינהנו םהב יתנייע .םהידימלתו םהירומ ,ךוניח

 לש ללוכה ןיינבב ףסונ ךבדנ םיפיסומ הינמור ידוהי לע תודעו רמאמ לכו שדח רפס לכ

 הניפ-ןבא הווהי תעדו םעט-בוטב תכרעש ישילשה ךרפס ןכלו הינמור ידוהי תודלות רואית
 .דיתעב בתכייש לודנה ןיינבל

 .ךורבו קזחו ךחוכ רשיי .הרטמב ךתוקבדו ךתוריסמ ,ךתדיקש תא ןייצל ינוצרב
 .הז גוסמ םיאלפנ םישעמב אבהל םנ ךישמתש ןוצר יהי

 המיתחו הביתכ ,תכרובמו הבוט הנש :ךתחפשמלו ךל לחאמ ינא םיארונה םימיה סורפב

 .הבוטל ךבל תולאשמ יולימו תואירבו םולש תנש ,הבוט

 ,ךריקומ

 רלג בקעי

 ובריה אל תיבבו ,האושה תא ורבעש םירוהל ,50-התונש תדילי ,האושה רחאלש רודה תבכ
 תיבב ,םיבותכב יתחפשמ לש רבעה רחא תוקחתהל םעפ אל יתיסינ ,ךכ לע רפסלו רבדל
 .הז אשונב רמוח הברה יתאצמ אל ,ירעצל ךא ,תוצופתה

 תליהק לע םיכרכה ינש - הז "רצוא" יל הלגתנ ,החפשמ -בורקלצא ירוקיבב ,דחא םוי ,הנהו
 יתשפיחש המ לכ שממ אלא ,רצוא םתס אלו .דוד המלש לש ותכירעו ופוסיאב ,הביבסהו יוהורוד
 דדומתי ךיא ,ורבע תא עדוי וניאש ימ ,ירה יכ .יתחפשמ ישרוש לע םיבותכב דועית ,םינשה לכ

 | ?ודיתע םע
 לעו ללכב הליהקה לע עדימ הברה ךכ-לכ אוצמל ,יתוואגו יתושנרתה התיה הבר המ

 יתחפשמ -ינב לע ,ללכ יל עודי היה אלש עדימ - תונומת ,תומישר ,םירמאמ - טרפב יתחפשמ
 .ילש םידוד-ינבו ידוד ,יבס :רתויב יל םיבורקה

 .וז הליהקמו החפשממ קלח יתויה לע קופיסו הוואג יתאלמנ
 תורודה תרשעה לש ,תאזה השודקה הכאלמב םישועה תא חבשלו תודוהל ינא תשקבמ ןכל

 | .וז הליהק לש היתודלות לע עדיב םיאבה
 .יברימה ויוצימ דע ,הז בושח לעפמ קיספהל ןיא
 !ןמא .לארשיב םכתומכ ובריו ןתי ימ

 ןייטשדלוג (הצונא) הנח
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 ולעפמו דוד המלש

 "יוהורוד" לש םיכרכה תשולש םע דוד המלש

 ןואטבה לש םעפל םעפמ ןתלבקש דוד בתוכ ,ןולי קחציל הפיחמ דוד המלש לש בתכמב
 הפוקתלו ונירוענ תייגלטסונל וגריזחמה ,ןנערמ חור בשמכ אוה "הינמורמ ינויצה רעונה יאצוי"
 .םילאידיאו ןוזח תלעב ,הפי

 תשולשל ותנווכ .וייח לעפמ תא וננואטב תונוילגמ דחאב ןייצל שקבמ דוד המלש
 ץואדאר ,הצרה ,ןאבאראד ,ןוואס ,ןליאכימ) זוחמה יבושי לעו יוהורוד תליהק לע .םיכרכה
 .המלש ןייצמ ,םלועב יהשלכ הליהק יבגל דחוימ לעפמ ,רואל םאיצוהו חרטש ,(טורפ
 .יעיברה ךרכה תאצוה לע עידומ אוה וז תונמדזהב

 ונא .יוהורוד ןק ישארמו הינמורב "ינויצה רעונה" יליעפמ ,דוד המלש ונרבחל דובכה לכ
 תשולש םע דחי ותנומת תא ,ונוצר יפל ,םימסרפמו ,יעיברה ,הז ךרכב םג החלצה ול םילחאמ
 .תינמורבו תירבעב ,םידומע 700-כ ליכמ םהמ דחא לכש ,השק הכירכב םירפסה

 !בושחה ךלמעב דובכ הארו ךשמה !המלש ,יחל הכ

 ךירבח |
 (1997 רבוטקוא ,ח"נשת ירשת ,7 'סמ ןוילג ,הינמורמ ינויצה רעונה יאצוי ןואטב)
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 ?'ז (הקיבצ) יבצ ורטובו'צ

 דלונ .יוהורודמ הניטסנראו וקני ןב

 (17.7.1955) ו"טשת זומתב ז"כב [₪
 םילוע םירוהל רוכב ןב .ןולקשאב |
 ש"ע ידוסיה רפסה-תיבב דמל .םישדח |

 יעוצקמ -ןוכיתה ס"היבבו ןודרוג .ד .א

 טלבתה ותודליב רבכ .םוקמב "טרוא"

 היה םידומילב .וחור ץמואבו וביל בוטב
 10 ןב היהשכו ץורחו ןדקש הקיבצ

 .דמולהו דבועה רעונה תעונתל ףרטצה

 לש | הגיזמ המלגתנ ותוישיאב

 ,הרבחה ייחב תינרעו הליעפ תוברועמ

 ,םדא ינבלו םידומילל יניצר סחי
 .דיתעל תופיאשו החפשמל תוריסמ

 ,וירבח לע בוהא היה ךכל תודוה ,ןכאו רתסא םילוכשה םירוהה
 .טלחומ ןומא וב ונתנו ותוא וכירעהש ורטובוצ וקניו

 םידומילב ...ךתוא בבוסה תעדל המכ" ,ידוסיה רפסה-תיבב וכנחמ בתכ "תייה םידומיל אמצ"

 שגרוה אל םעפ ףא לבא ,תילגנאהו ןובשחה תועוצקמבש תיליעה תוצובקל תכייתשהו תנייטצה

 ךנוצרבו בוטה ךכויחב תוכומנה תוצובקהמ ךירבח תא תיציפ :ךפיהל .תונוילע לש בוטרוק ךב
 ."ה'רבחה ןמ דחא תויהל

 הקיבצ רבע ידוסיה רפסה-תיבב וידומיל םותב
 ותחפשמל ויעוגעג םלוא ,יעוצקמ רפס-תיבל ,םילשוריל

 סשו ,תחא םידומיל תנש םותב ןולקשאל והוריזחה וריעלו
 תמגמב "טרוא" יעוצקמה רפסה-תיבב וידומיל תא ךישמה

 0% .למשח
 = תעונתב ליעפ תויהל ךישמה םידומילה םע דבב דב

 | קסע ןכ .העונתב הריעצה הבכשה לש ךירדמ היה .רעונה

 םוקמ - ץראב םיאדו'גה יבוט םע הנמנו ודו'גבו הקיטלתאב
 דגנ ברה וחוכ תא לצינ אל םלועמ .לארשי תופילאב ישילש
 = תמחלמב .םדא לכל הרזע טישוהל היה ןוכנ דימת .תלוזה
 אלימ ,תוחוש רפח ,ץמאמל הקיבצ סייגתה םירופיכה םוי
 .םיתמצב םילייחל לכוא קליתו לוח יקש

 דעוי הליחת .ל"הצל הקיבצ סייוג 1974 טסוגוא תליחתב
 ל ,ל"כטמ תרייס לע עמששמ םלוא ,סיט סרוקל חלשהל

 הדירפל דכנ יאטרופסו חל 0% הקיבצ .הדיחי התואל ומצע תא רישכהל ליחתהו סרוקה לע רתיו

 ןהכ ןמרהו היחו ורטובו'צ םהרבאו | -וצקמב םיסרוקב םלתשה הקיבצ .הילא לבקתנ ףוסבל
 קלח לטנ תרחבנה הדיחיב ותוריש תרגסמב .םחול רייסל היהו ,הלבח ,החינצ :םייברק תוע

 שאר לש ויחא) והינתנ ינוי לש ומש לע ,"ןתנוי עצבמ" - הבטנאב סוטמה יפוטח רורחש עצבמב
 .הז עצבמב לפנש ,(יחכונה הלשממה

 ,העיגפה םע םילשהל בריסו קבאנ המימת הנש ךשמב .ובגב הקיבצ עגפנ יאבצה ותוריש תעב
 .ךכב םג חילצה ףוסבלו רתיו אל ותדיחיב תווצל רוזחל ותוכז לע םלוא .חתונ ףוסבל ךא

 השא אשנ אוה .ןוחטבה דרשמב דובעל ליחתהו ררחתשה תורישה תונש שולש םותב

 דועל תאצל וילעש עידוה ,רזחשכ .םיאולימ ימי השולשל הדיחיל ארקנ ןכמ רחאל םייעובשו
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 .םיאולימ לש םייעובש
 תחונמל אבוה .ןומיאמ ורזוח תעב ,ודיקפת יולימ תעב לפנ (4.8.1978) ח"לשת באב 'א םויב

 .חאו םירוה ,השא וירחא ריאשה .ןולקשאב ןימלעה תיבב םימלוע
 היהו תרחבומ הדיחיל ךייתשה יבצ" :הדיחיה דקפמ בתכ הלוכשה החפשמל םימוחנת בתכמב

 קלח לטנ יבצ .יאבצה ותוריש לכב תפומל ויה ותוגהנתהו ותוישיא .הב םירחבומה םימחולה דחא
 ינשהו ןונבלב םילבחמ דגנ עצבמ אוה דחאה .ומסרפתה םהמ םיינש קרש ,םיבר םייוסח םיעצבמב
 ."הרובגו בל ץמוא הליג םהינשבו ,[הבטנאב סוטמה יפוטח רורחש] "ןתנוי עצבמ" -

 רשאכ .היה אל םינומיאל בר ןמז" :ברקל וירבחמ דחא בתכ "ןתנוי עצבמ"ב ותופתתשה לע
 .ןגכותש הממ הברהב בושח (ותוא אלימ הקיבצש) גהנה לש ודיקפתש ררבתה הבטנאב וגתחנ
 רדגב ונלקתנ חוקיפה לדגמ דיל .םהילע ונעדי אלש ,תולעתו תורדג ,םילושכמ אלמ היה חטשה
 ילב .תומדקתהה ךשמהל העירפהש הלעת התיה הירחאל דימו הסירדב רובעל ונצלאנש תשר

 דעומב עיגנ אל ,רצעיי םאש העידיבו הב עקתיי בכרהש הנכס ךות ,הלעתה תא הקיבצ רבע ססהל
 תויעב הברה ילב הלעתה תא רבע הקיבצש ןבומכ .רחא חוכ םינכסמ ונייה ךכו ונל דעוימה םוקמל

 לש הלועפה תחלצהב בושח םרוג היהו הכלהכ גהנ הקיבצש היה םוכיסה .דעומב םוקמל ונעגהו
 ."חוכה ותוא

 ,דמולהו דבועה רעונה תעונת לש םורד ןק ןודעומ ינפל הבצוהש ,ורכזל הטרדנא ומיקה וירוה
 .ומש לע ארקנש

 - ל"ז וראטאו םיורפ ר"ד |

 םיורפ ר"ד ונדידי יכ םירבח יפמ יל עדונ (1.12.1997) רפסה לש הז ךרכ תריגס םע

 +2 | .היבמולוקב רטפנ וראטאו

 אוה .ונתאמ םיבר םע דדוימ ,יוהורודב "ינויצה רעונה" רבח היה וראטאו םיורפ

 םש ,היבמולוקב עקתשהל וידיב ועייס ל"וחב ויבורקו 50-ה תונש תליתתב הצרא הלע

 = .םירתא םיקוסיע םג ול ויה ןכו ,הז ועוצקמב קסע ,האופר דמל

 .תכשנ-יתלבו בוט דידי ונל ךלה
 .הלבאב םיפתתשמ ונא .ןיקצומ תירקב ,ץראב היח הליג ותוחא
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 ,לארשי תוכרעמב םילפונל רקיו דובכ

 !לארשי תנידמו לארשי םע ןעמל
 לע הנגהב ולפנש יוהורוד ינב לש תפסונ הצובק
 .היבשותו לארשי תנידמ ןותטב
 .ברו דבכ אוה יוהורוד ינב לש םימדה ריחמ

 .םהינפב ונשאר תא םיניכרמ ונא

 "7 ל

- 4 + 7 

 .לביק .רצעמ-תיבב יאנמויו רויס ידיקפתב שמיש ל
 | ו 12 1965-ב ,ותוריש תעב ד רטפנ -
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 < תמחלמב .ידוסי רפס-תיב םייס .ןוואס הרייעב 12 5 1923-ב דלונ ג .ןדהאו או לחר בכה
 . ל"הצל סייוג .1951-ב הצרא הלע .היפכ-תודובעב ,אבצ תונחמב דבע הינשה .םלועה |
 0 6 5. 13 הישת ןויסב 'ב ג םויב ודיקפת .יולימב ל .1953-ב 9%

 דמל .ץראל הל 10 ליגבו ןליאכימב 145 1948-ב = .וקשרהו הניירב ןב | |
 גהנ היה .ןוירשה ליחב תרישו 1966-ב ל"הצל סייוג ."טרוא"בו ד"בח לש ס"יבב =

 הישעתב ינכמ רגסמכ דבע רידסה תורישה רחאל .םיקנטה יגוס לכב ןחתותו
 ןוירש תביטחב קנט תווצ שיאכ םחל םירופיכה םוי תמחלמב .תיריוואה =
 רשאכ גרהנ .הירוס ךותל העקבהבו ןלוגה תמרב המילבה תוברקב הפתתשהש |

 ,הבנרא מל הברעמ ,תירוסה תעלבומה ךותל תומדקתהה תעב עגפנ וולש קנטה
 | 11 10 13 ,ד"לשת ירשתב ו"ט םויב
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 .ותחפשמ םע ץראל הלע 1 ליגבו יוהורודב 10.2.1946-ב דלונ .רזעילאו ל הרוד ךב |
 םייס ,םיה ליחב תריש .1964-ב ל"הצל סייוג ."אישנה לשא יאלקחה ס"היבב לשל |

 תאבה םהב ,ליחה לש םיבר םיעצבמב ףתתשה .עבקה אבצב תרישו םילבוח סרוק
 ,םיליט תניפס דקפמ דיקפתב םחל םירופיכה םוי תמחלמב ."גרוברש תוניפס"
 םוחתב בושח יעצבמ דיקפת לביק ךשמהב .תוירצמ םיליט-תוניפס שולש העיבטהש
 .ןדס-בר תגרדב ,תינורטקלאה המחולה
 סרפב הכז ותומ רחאל .10.9.1977 ,ז"לשת לולאב ז"כ םויב ,ותוריש תעב למג
 .תינורטקלא המחול תכרעמ חותיפ לע לארשי ןוחטב 2



 .הינמור חרזמ-]ופצב הנטק ריע

 .תסנכ-תיב םש היהו ,תוידוהי תוחפשמ רשעכ הב וררוגתה 1970-ב ==

 רושעב ,הבודלומל הניבוקוב ןיב תרשקמה ךרדה םא לע ,ריעב עקתשהל ונמזוה םידוה'י = =
 ללכמ ב שפנ 640-כ ידוהיה בושייה הנמ האמה עצמאב .19-ה האמה לש ישילשה

 | .הכאלמ -ילעבו םירחוס םבור ,2,470-כ - הפוסבו (היסולכואה

 גיצנ היה ,,תונויצל התטנש "תידוהיה הגלפמ"לו 30-ה תונשב ריעב הדסונ תינויצ תורדתסה =
 00007 .ידוה' רפס-תיב םוקמב לעב הינשה םלועה תמחלמ ינפל םייתנש .היריעה תצעומב
 אבצה .תסינכל םיפצמ םהש הנעטב םידוהיל לכנתהל םינמודה וליחתה 1940 ינויב רבכ | =

 ,ריעה תא בוזעל םידוהיה ווטצנ תוצעומה--תירב םע המחלמה ץורפ ינפל םידחא םימיו ,םודאה |
 | .יוהורודל אשמ-תונורקב ועסוהו תבכר תנחתל מ"ק 35 קחרמ ודעצוה םה .העש יצח ךות

 : םידחא םימי רובעכ .ןירווס-ונרוטל - םידליהו םישנהו וי'ז-וגראטב זוכיר הנחמל וחלשנ םירבגה
 .ךרדב ופסינ םבור .הירטסינסנרטל םלוכ ושרוג

  םילוצינה וסינ המחלמה ירחא .תושק תולבגה םהילע ולטוה ךא ,םידחא ורזח 1943 ךוסב =
 .ןמזה תצורמב ובזע םבור .הליהקה ייח תא שדחל הניבוקוב ןופצמ םיטילפו

 (תוצופתה תיב לש עדימה רגאמ ךותמ)

 ץרב םייח

 ןורחאה רודב ןאבאראד ינבר

 יוהורוד יאצוי ןוגרא לש הלהנהה תטלחה
 רפסה לש 'ד ךרכ תאצוה תא שיחהל ,הביבסהו
 תורייעו יוהורוד - תונויצו תודהי לש תורוד"

 ירמאמ תביתכב זרדזהל ינתאיבה ,"זוחמה

 יתייחש ,םינבר ינש לש םרכזל החצנה

 .1947 תנשב ,הצרא יתיילע דע ,םתציחמב

 ודרשש יריע ינבלו ימצעל חלוס יתייה אל

 ונייה וליא ,הירטסינסנרט לש הגירהה איגמ

 תינחורה תוגיהנמה רואית לע םיחסופ
 לש ןוסאה-הרה רודב תראופמה ונתליהקב
 תוחפ רשאכ ,האושהו הינשה םלועה תמחלמ

 ירחא הילא ורזח ןאבאראד ידוהימ שילשמ
 .לארשיל תולעל וכז םלוכ ףוסבלש דע ,שוריגה

 קחצי ברה היה םינברה ינש ןיבמ ןושארה
 יבשות ידי-לע רחבנש ,ל"צז רפייל םלושמ

 ותנוהכ ירחא ,(ריעה בר) ארתאד ארמכ ריעה
 ,וטכש והירמש םוחנ ברה לש םינשה תבר

 ןהכל רבעו םינש 23 ךשמב ונתרייעב ןהיכש
 (1זנָפ) שוה ריעב (ןיד-תיב בא) ד"באו ברכ
 הלע ףוסבל ,טשרקובל רבע םשמ ,הבודלומבש

 .ז"כשתב רטפנו הצרא

 ידי-לע ץראבו ל"וחב עדונ ל"צז רטכש ברה
 יקרפ לע - "ןשוש חרפ" :וירפסמ השולש
 תולאש" ;"רבעו םש שרדמ תיב" ;תובא
 ונכותשכ ,"ךורע ןחלוש יקלח 'ד לע תובושתו

 בתכנ היגולירטב ןושארה רפסה לש
 יתבב תותבשב ויתושרד יפ-לע ,ןאבאראדב
 .ץיקה תונועב ,תסנכה

 תחפשמל רצנ היה רפייל םלושמ קחצי ברה
 הראמ היאבמ םש-יעודי םינברו םיר"ומדא
 ולש יתחפשמה ןיסחויה ןליאו (2318 א1[ג16)
 הנרובדנ לש תור"ומדאה תלשושמ ךשמנ
 .היצילגבש

 ןהכל לחהשכ ,22 ןב ,ברה היה םימיל ריעצ
 רשוכב טלבתה דימו ונריעב תונברה סכ לע
 רוזיאב הליהקה תא טוונל ול רזעש ,תוגיהנמ
 .הינשה םלועה תמחלמ ץורפ ינפל ,יתייעב רפס

 הגרדממ תינחור תוחילש ותרשמב האר אוה

 ןגהו תונוטלשה ינפב הוואגב בצייתה .הנושאר

 .המר דיב ,תונערופה ןמזב הליהקה לע
 ראשהל תונמדזה ול התיה שוריגה ןמזב
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 רובעלו ,ושרוג אלש הרייעה ינקז םע תיבב
 הקיתו הליהקב םיחטבמ םוקמל ךכ-רחא
 קמחתהל ףקותב ברס אוה םלוא .הינמורב
 הנוילעה החגשהה ול הדיעוהש תוחילשהמ
 ,הפסנ םש ,בליגומל דע ותיערמ ןאצ םע דדנו
 תקלדו בערמ ,ל"ז לזייו תינברה םע דחי
 .תואיר

 ןיידכ ןהיכ ל"צז רדנלוה ןהכה לאומש ברה
 היבא היה .םינש 38 ךשמב ,ץיבונר'צב ישאר

 רומאכ התפסנש ,ה"ע רפייל לזייר לש
 קחצי ברה הלעב םע דחי הירטסינסנרטב

 ,תומותי יתש םריאשהב ,ל"צז רפייל םלושמ
 ךכ-רחאו ןאבאראדל ורזחו תפותה ןמ ודרש 2
 .לארשיל ולע

 םיסורה ידי-לע ץיבונר'צ שוביכ ירחא
 ,ןאבאראדב ברכ ןהכל רדנלוה ברה שקיב
 ונסינש ונתחו ותב תאווצ םויק ךכב ותוארב
 .האושב

 ותב לש םתמישמב ךישמהל שקיב אוה
 ברקב םידוהיה בל תא קזחלו םיחונמה וגתחו

 ,הגירהה איגמ םייחב וראשנש הליהקה ידירש
 ול ורשיא טניו'גה תרזעבש םירמוא שיו

 ברכ הנמתנ אוהו הינמורל רובעל םיסורה
 .ןאבאראדב

 תופי םינפ רבסב והולביק ריעה ידוהי
 רבחמו םכח דימלת ותויה תוכזב ןה ,והודביכו
 ופסינש ,ונתחו ותב לש םרכזל ןהו ,הכלה ירפס

 .םהימי ימדב

 ,ריהצה ריעה ברכ ימשרה הרתכהה םואנב
 תליהק ידירשל ריזחהל איה וביל תלאשמ יכ
 ,שוריגה ינפלמש "הנשויל הרטעה" ןאבאראד
 ,ימואל-יתד ןויבצ תלעב ריעה תויהב
 .תובא תשרומב םיאג הידוהישכ

 אלה יניעב םג שודקכ טעמכ ץרענ ברה
 ותעפוה בקע ,התביבסבו הרייעב םידוהי
 .אפרמ תולוגסב ותואיקבו ותונתוונע ,העוגצה

 "הוונעל האיבמ השודק"ש ושיגדה רבכ ל"זחו
 ותוליעפ לכ" :קוספה וב םייקתנו ('ט הטוס)
 .(12 ,'ב תובא) "םימש םשל ויה וישעמו

 תונוטלשה ודיבכה ןמזה תצורמב םלוא
 תוליעפהו םיליעפה . לע םייטסינומוקה
 ,הרייעב ןכו ץראה לכב תיתד-תינויצ-תידוהיה

 הינמורב םידוהיה לע םימש תורדק הזח ברהו
 תרזעב .לארשי-ץראל תולעלו בוזעל שקיבו
 ,טניו'גב רזענש ,הטילפה תיראשל םינברה דעו
 םיטילפל תסנכ-תיב טשרקובב םיקה אוה

 הפנע תינרות תוליעפ וב הליגו םידוהי םתסו
 .ץראל הילעה תארקל

 ברה לש תוכורבה ויתולועפ תא יתיוויל
 "אביקע ינב" תעונת זכרמכו ותיב יאבמ דחאכ

 תנש ףוסב ץראל תולעל יתיכז .ןאבאראדב
 .ח"שת תנשב י"אל הלע ברה וליאו 7

 ,םהיתודלות לע רתוי םיאלמ םיטרפ
 - ןאבאראד תליהקב םתעפשהו םתוליעפ
 .ךשמהב
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 רפייל םלושמ קחצי ברה
 האושה ינפל ןאבאראד לש הבר

 ,ונתוח תולדתשהב ןאבאראדל עיגה רפייל םלושמ קחצי ברה
 םשרתהו זוחמה תורייעב ר"ומדאכ רקבל גהנש ,ל"צז רדנלוה ברה
 לש זוכיר הב היהש ,תיסופיט תידוהי הרייע ,ןאבאראדמ דחוימב
 .הדיפקב תובא תרוסמ לע ורמש הידוהיו םימכח-ידימלת

 ויאושינ רחאל דימ ,ריעה ברל רחבנשכ ,22 ןב ,היה םימיל ריעצ
 ,ץיבונר'צ ריעב ןיידכ ןהיכש ,רדנלוה לאומש ברה תב ,לזייר םע
 .הניבוקוב לבח תריב

 רמטאס תבישיב רפייל ברה םייס םיינרותה וידומיל תא
 לש הברכ הנומש ,סולירמ ברה ,וידוד-ינב םע דחי ,תמסרופמה
 ןהיכש ,םואבלטייט תחפשממ ,ינש דוד-ןבו ,ןליאכימ תליהק

 .ב"הראב רמטאס תודיסח שארב דמוע הנורחאלו טגיסב ר"ומדאכ
 היה :םיינוגברה ויתונורשכב רפייל ברה טלב ריעצה וליג תורמל

 תא רהמ שיח דומלל ול עייסש רבד ,תופש המכב טלש ,דסחב םאונ

 ריעה ילשומ םע םירשק רצי ךכ ידי-לעו תיתורפסה תינמורה הפשה
 תפוקתב תבשק ןזוא האצמ ותולדתשהו דואמ והודביכש ,הרומכהו
 .הרייעה ידוהי שוריג ינפל ,האוגה תוימשיטנאה

 תעבש ,ריעב ךוניחה תונוטלשו הרומכה םע בותכ םכסה היה וז השק הפוקתב ויגשהמ דחא
 תא דמליו אובי רפייל ברהו םידוהיה םידימלתה ודרפוי ,םייתלשממה רפסה-יתבב תד ירועיש
 .םידוהיה םידליל לארשי תשרומו תודהיה ירקיע

 תודסומה םע םיישיאה וירשקל תודוהש ,ברה לש ישיא גשה הז םכסהב התאר הליהקה
 תובחרה ויתועידי ,המישרמ התיה ותעפוה :ךכב אלפ ןיאו ,והודביכו והוכירעה וישארש ,םיימשרה
 םימשיטנא תרמצ ישנא לש תוינוציקה םהיתודמע תא ךכרל חילצה אוהו וחיש-ינב תא ומיהדה

 .םוקמב תידוהיה הליהקה יפלכ

 ל"צז רפייל ברה

 הליהקה דוחיא :תירקיע המישמ

 םיענו ריעצה ברה םרב ,ריעה יבחרב תסנכ-יתב הנומשב םנמא וללפתה הליהקה ידוהי
 ןימזהל גהנ אוהו דחא לכל חותפ היה ותיב .םינוש רוביצ יקלח ןיב תיבויח הריווא רצי תוכילהה
 ,םירודה רשייל ידכ ,הליהקה ידרשמב תוימשרה הלבקה תועשל ץוחמ םג ,להק התיבה וילא

 .המודכו תוכסכוסמ תוחפשמב תיב-םולש תושעל
 תיבב ריעצ ליגמ ירוביצ ןויסנ השכרש ,לזייר תינברה ,ותגוז םג המתרנ וז השודק המישמל

 ףלא 80 לש היסולכוא היח הבש ,ץיבונר'צ ריעב (ןיד-תיב בא) ד"בא שמיש היבאשכ ,הירוה
 .םידוהי

 .םייזכרמ םייתליהק םיעוראבו םיגחב ,תותבשב שרד ,ריעב הפי בלתשה ץרמנהו ריעצה ברה
 םיטישכתב הדימה לע רתי עצעטצהל אל ,תועינצב עיפוהל שקיבו ידוהיה רוביצל הנפ רתיה ןיב
 .היסולכואב תונוש תובכש ןיב האנק עונמל ידכ ,ךרע ירקי

 ,םירכיאה תא ותיסהש ,םימשיטנאהו םייוגה דצמ האנשה תא ןתמל ידכ רקיעב ונווכ וירבד
 .םידוהיה ידימ לזגה תא חוכב בישהל שיו םנובשח לע םירשעתמ םידוהיהש

 יתעמשש השעמ .םיקקזנל הרזע ןתמ ידי-לע ,הסוסיבו הליהקה חותיפל תובר לעפ ןכ ומכ

 ויה .םתלוכת לע םיתב תורשע וליכש ,תופירש רפסמ הרייעב וצרפ עודיכ :ותחפשמ ידירשמ
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 ליח ושעש םידוהיב םתאנק בקע ,לארשי יאנוש לש תותצהמ ועבנ תופירשה ןמ קלח יכ ורמאש
 .ריעה תלכלכבו הרבחב

 ברה .לכ ירסוחמ וראשנ וקוזינש םידוהיהו הרייעה יתבמ תורשע התליכ הנורחאה הפירשה
 ,'וכו ץיבונר'צ ,טשרקוב ,יסאי ןוגכ הינמורב תובושח תוליהקל תדבוכמ תחלשמ שארב אצי רפייל
 .הלית לע שדחמ התנבנו הרייעה המקוש וז תיבגמ תרזעב ,םנמאו .םיקוזינה תרזעל םיפסכ סייגל

 םיכרצנל "תבש לס" תינברה הנגרא ,הלודגה הפירשב וקוזינש תוחפשמה לבס םצמצל ידכ
 םידרוילו ריעה יינעל ןוזמה יכרצמ תא וקליחו ופסאש ,תורענו םישנ תרובח הסייג ישימח ימיבו
 .הפירשה בקע םהיסכנמ

 קחרה וררוגתהש תוחפשמל ברעה תועשב בנגתמ היה - "הרייעה זורכ" - רמורק לאכימ 'ר
 םיקתממו םידגב תוברל ,תבשל הכירצ לס ,תינברה תארוה יפל ,ןהל קלחמ היהו זכרמה ןמ
 .םידליל

 ןאבאראדב ןושאר ידוהי ס"יב תמקה

 יתבמ לארשי ידלי תא קורזל שיש ,ועבק תימשיטנאה הלשממה הגיהנהש םיינעזגה םיקוחה

 ונידלי ודמל זא דע .םירצונה םידימלתה לע תילילש העפשה םהל שיו רחאמ ,םייתלשממה רפסה
 לש ותסיפתל םאתהב ,תונוש דומיל תוגרדב ,"רדח"ב - צ"החאו םייתלשממה ס"יתבב צ"הנפל
 .דימלת לכ

 ,ונתיב ירוחאמש חטשב רפס-תיב חותפל ץרמב ושגינ הליהקה ישאר םע דחי ,רפייל ברה
 .ריעב ידוהי יתליהק זכרמ תמקה ךרוצל ,ל"ז ץרב םהרבא ,יבס י"ע ונמזב םרתנש

 היפאמ ,דומיל תותיכ ,םיעורא םלוא ,תיתדה הצעומהו תונברה ידרשמ :ללכ היינבה טקייורפ
 אבצה תודייטצהל הליהקה יפסכמ תדמתמ הטיחסו תויושרה דצמ היינב יבוכיע םרב .'וכו תוצמל
 .היינבה םויס תא וענמ

 תואצרה ומייקתה ובש ,םיעוראה םלוא ,ריעה ןמ ונשוריגל דע לעפוה קנעה הנבמב ,תאז לכב
 רשא ,דומיל תותיכ שולש -םייתש ולעפ ןכו ,ריעב תועפוהל ואבש שידיי ןורטאית תוקהל ועיפוהו
 .ריעב ידוהיה ס"היבל סיסב ושמיש

 םינקז-תיב

 תישיא וגאד םינבה ללכ-ךרדב .תובא יתבל םינקז םירוה סינכהל ונלצא וגהנ אל םהה םימיב
 ,תועובק תיב-תורזוע וקיזחהש ויהו ,םהב ידועיס לופיט תוברל ,םהירוה לש םרוסחמ לכל
 .םהיתונבו םהינב תחגשה תחת ,םינקזה תא ותרשש

 .בוט היה אל ילכלכה םבצמש וא ,ריעב גאוד םהל ראשנ אלש םירירע םינקז ויה תאז לכב
 לע [ידמל תילילש היצטונוק ךכל התיהו "םינקז בשומ" ארקנ הז] םינקזה-תיבב וררוגתה הלא
 .הליהקה ןובשח

 ,םייח תמכוחב םילבותמ ,הרות ירבד םהינפל עימשהלו עובש ידמ םתוא דוקפל גהנ ברה
 הבישב ןובוני דוע" :ב"צ םיליהתמ קוספה תא ,המגודל ושיגדהב ,הז םדקתמ ליגל ומיאתהש
 תמלשהב הז םא ,הליהקל םורתל ןיידע םילגוסמ הביש ישנאש וריבסהב ,"ויהי םיננערו םינשד
 לע םידליל רפסל תולוכי תונקזה וליאו ,הווצמ-רבל םירענ תונכהב ,(םידלי) יקדרד דומיל ,ןיינמ
 ."המכוחב אלא ןקז ןיא" :רמאנ רבכ ירה ,דועו דועו ידוהיה תיבב םיגהנמ

 רדחב םירוקיב

 ,הרות ידומלתו םירדחב עובש יפוסב ריעהמ םימכח-ידימלת םע רקבל גהנ רפייל ברה
 ."םלוכ דגנכ הרות דומלתו" :ז"כק תבש תכסממ קוספה םויס תונמדזה לכב וריכזהב

 םיאשונהשכ ,אמויד יניינעו תבש תוכלהב ,עובשה תשרפ לע םידימלתה תא ןחוב היה אוה
 ל"צז ברה יכ ינרוכז .יעיבר םוימ תאש רתיבו ,עובשב ןושאר םוימ רבכ רדחב דמליהל ולחה
 שדוק תבשל ןנוכתהל ךרוצ ישיש ונל ןיינמ :ןבואר-םייח 'ר לש רדחב וירוקיבמ דחאב ינלאש
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 זמר ךכ לע שיש ,ל"ז יבס לש רופיסב יתרכזנ רשע ןב דליכ ?ןכל םדוק םימי השולש תוחפל
 חוקלה ,"'הל הנגרנ וכל" קוספב ליחתמ ומויסו יעיבר םויב הליפתה ףוסב םירמואש רומזמב
 ןנוכתהל שיש זמר ןאכמ .תבשה תלבקב הליפתה תא םיחתופ ובש קוטב והז .ה"צ םיליהתמ
 .ןכל םדוק םימי השולש תוחפל ,שדוק תבשל

 ,רשע ןב דליל הרייעב רידנ סרפ - םישוריפ םע הרות ישמוח השימחב יתיכז הזה ןויערה לע
 .הינשה םלועה תמחלמ ינפלש םימיב

 .ןאבאראד ריעה ברל ותרתכה לגרל - ןימימ ישילש - רפייל ברל םינפ תלבק
 ל"ז לזייר תינברה תלדה חתפב ,הלעמל |

 רמה ףוסה דע ונאצ תא הוויל ינחורה העורה

 םינקזה תורשעב לפטלו ותחפשמ םע ראשיהל ריעה בר שקבתנ הרייעה ידוהי שוריג ןמזב
 ברה םלוא .ן'צינרו תבכרה תנחתל מ"ק 35 ילגר תכלל םילגוסמ ויה אלו ריעב ראשיהל ושרוהש
 תונוטלשהש יפכ ,םימי השולש רובעכ ורזחי ןכאש הווקתב ,הליהקה םע תכלל ופידעה ותחפשמו
 רתוישכ ,םינש שולשכ ךשמנ שוריגה ,ונביל ןובאדל ךא .הליהקה ישארלו ול תימשר וחיטבה
 .הירטסינסנרטב ,ותייערו ברה םג םמע דחיו ,ופסינ הרייעה ידוהימ םישילש ינשמ

 םע השיגפ ברה שקיב ,םיטילופ םיריסאל דעוהש ,וי'ז וגרט הנחמל ועיגה ןאבאראד ידוהישכ
 םיריסא לש הירוגטקב םיללכנ אלש ,ףטו םישנ ,םידליב רבודמ ןאכ יכ ול ריבסהו הנחמה דקפמ
 תיצחמ םנמאו ,ןודינב וילע םינוממה םע רשקתהל חיטבה דקפמה .םשמ םריבעהל שיו םייטילופ
 םימשיטנא םיניצק רפסמש ןיינעמ .ןירבס ונרוטל הינשה תיצחמהו 'זוגולל הזולשנ הליהקה

 םלוכל סחייתהל שיו םזינומוקב םיעוגנ םמא ןטבב םירבועה וליפאש ונעטו וניניב ובבותסה
 .םשמ דחא ףא ררחשל אלו םאתהב

 םיגחה ירחא וחלשיי ,ריעב וזכרתהש זוחמה ידוהיש ,העומש הצופנ יוהורודל ונבוש םע
 .הירטסינסנרטל ונחלשנ ךכו - םידוהיה לכל גושגשו חותיפ לש תויורשפא םע ,השדח הנידמל

 תאבהל "אשידק הרבת" ןגרא םש ,בליגומל ויתונב שולשו ותייער םע עיגה רפייל ברה
 לזלזל ,הגירהה איגב וגהנש יפכ אלו ,תדבוכמ הרוצב לארשי רבקל ,תולחממו תושיגנמ םירטפנה
 .תמה דובכב

 םייתאורבת םיאנתב וידי-לע העצוב "תמא לש דסח" ונתרוסמב תארקנה ,תאז שדוק-תדובע
 הדליה םג ףוסבלו ,םיללח תינברהו ברה תא הליפהש ,הפירח תואיר תקלד םע הנוזת-תתו םידורי
 .התפסנ םהלש הנטקה

 םשיגרהב ,רפייל תחפשמ ירבק לע תובצמ תמקהל םתלוכי יפכ ומרת בליגומב ןאבאראד ישנא

 .הרייעה יבשותל תיאלנ יתלבה םתוריסמ.לע םירטפנל לומגל תירסומ הבוח

 תרזעב תאז עצבל ןנכת שוריגה ינפל .לארשי-ץראל תולעל התיה ברה לש ושפנ תאשמ ,בגא
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 העבוט ךרדל האציש הינואהו םתשקב התחדנ ,םלזמל .ומש גיטסול ,הרייעב דימא ידוהי דודי

 .םינמרגה ידי לע
 המותי הריעצ ידי-לע בליגומב ופסאנ ןה ;עבש-תבו הנח ,ל"צז ברה לש תומותיה יתשל רשא

 לועה םג ץבר היפתכ לעו ןלדגל המצע לע הלביקש ,(ריצק םויכ) ופאסק הזור םשב ןאבאראדמ
 .רוויעו ןקז דוד סנרפל

 יתגהנהבש "אביקע ינב" תעוגתב רקבל ולחה ,ןאבאראדל ופאסק 'בגה םע ורזח תומותיה יתש
 .םילשוריב תורגו תראפתל תוחפשמ ומיקה ןה .ץראל ולע כ"חאו

 הדותו הוואג אלמ ונבילו םילשוריב ל"ז רפייל ברה תונב לצא יתייער םע יתרקיב הנשכ ינפל
 עבש-תבו (לבל םויכ) הנחל .לארשיב םינמאנ םיתב ומיקהו םימכח-ידימלתל ואשינש ה"בקהל
 להנמ הנח לש הינבמ דחא .תחא הניגו םידכנ 45 ,םידלי הנומש דחיב ןהיתשל - (ואדנל םויכ)
 .ל"צז ובס תשרומ חורב תודהיל םיבר םש ברקמו הבקסומב הבישי םויכ

 .ל"צז רפייל ברה לש ותשא ,ל"ז רפייל לזייר תינברה
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 רדנלוה ריאמ לאומש ברה
 האושה דחא ןאבאראד לש הבר

 ט"מרת תנשב ,בוקארקב דלונ רדנלוה ריאמ לאומש ברה
 אנסמא ריעה בר ,רדנלוה ןתנ 'ר ויבאל רוכבכ (1889)
 וידי-לע חלשנו ויבאל עייס ז"י ליגב רבכ .היצילגבש
 תיבב (תורשכ יקדובו םיטחוש) םיב"ושה לע חיגשהל
 .םייחבטמה

 ינשה רפסה - "העד הרוי") ד"יב יקב אוהש ,בוקארקמ טרופפר ברה וילע דיעה ריעצ ליגב
 .('וכו תופרט ,רוסיאו רתה ,הטיחש ינידב קסועה ,ךורע ןחלושל

 ןיול ברה ,לאצנבנ ברה ,םאטשרבלא ברה ןוגכ ,םינברה ילודג י"ע תוגברל ךמסוה רדנלוה ברה
 .ואקבמ ןרפש באז לאלצב ברהו ןילופמ

 .הנש 38 הב ןהיכו ,(ןידה-תיב שאר) ד"בארו ישאר ברכ רחבנ ,ץיבונר'צב בשייתה רדנלוה ברה
 תויעב רותפל לדתשהו הירגנוהו הינמורמ הרות ילודג םע בתכתה םייתוכמסה וידיקפת ףקותב
 | .תונוגעו ןישוריג ,ןיאושינ יניינעב תוכבוסמ תויתכלה

 ותוליעפמ קלחו דחאכ םיריעצלו םירגובמל דומיל יזכרמ ויה ולש הליפתה -תיבו שרדמה תיב
 גאד אוהו ץיבוגר'צל וטלמנש ,היברסבו היצילג יאצוימ םידוהי 160 איבחהשכ ,תרתחמב התשענ
 .ותחפשמו ומצע ןוכיס ךות ,םתייחמל

 הקל ומצע אוהש דע ,םילבוסה םע ביטיהל תולילו םימי ץצורתה ,וטיגב ויח ץיבונר'צ ידוהישכ
 ייח הב יחו ןאבאראד לש הברכ ןהכל אבש רחאל קרו ,תובר םינש ךשמנש לבס- הנוזת-תתב
 .וז ותלחממ אירבהל חילצה ,עגורו הוולש

 0. הא ה ארפאש םאז לאלצב
 הוא -הגפוא / ק"רבאה

 ם 0 ה\) (הסהו8ח!8) ּ לילגהו יוקאב

 ₪360 ןח 8 2 - גפ תי ירת תש. 2 .שדוהל ,2/// + םוו ד =

 // (/ /ל" < 7 2 :ץקב:כ 7 כ /9
 י /

 /נז 77/ ,/2 ר,*,ה רי/47 ָת ,/ ל ב 7 4 7 |

 .ע/0/9 >/ 277 , 2/ / כעל /+ 2% לע ש 217

 כר /שי ,1/ : בכ / 5 ריב 77 70/97 /7?> 222 +/ תש

 289%. 1 ר 7 ו ו 9/2070 4 .ע 2/2 תת'ץְר + 4 4 / / - ַי

 ו

 47 רתע 2 ,. א 2/ . /; כ/- 20%/ ,ת2 כ 67 /ש ע'י: 239%

 ב 4 4 222 ) 2 הדל 7, ,כ \ 5/3 /// 75 / ,₪

 . לכ . תכרז4ה 2 , תכ4עת | * ,שר > ו 6 / 23,

 , ו 3 3ל

5 
 הכלהב רדנלוה ןהכה ם"שרהמ לש ותואיקב לע ןרפש .ז .ב ןואגה תאמ המכסה בתכ
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 וו ס9 4 ₪₪3תע ו

 הקנימ ל"חב םע ,ץרב םייח ,בתוכה לש ותנותחב הווצמ תדועסב רדנלוה ברה

 הלילו סמוי ודומיל לע דקש .הכלהב לודג יקבו עודי םכח-דימלת ,ונעו עונצ שיא היה ברה
 רפס - הרותו שורד רפס ,ת"וש רפס ,תישארב רפס לע שוריפ :םירפס השולש ודי תחתמ איצוהו
 .הירטסינסנרטב ופסנש ותחפשמ ישודק תא רתיה ןיב הכבמ אוה ובש ,דפסהו ןיסחוי

 יברה ןוגכ ,רודה ילודג ,םינואגהו םינברהמ תוכרבו תומכסה לביק תישארבל ושוריפ לע
 רלור ,רפוס אביקע ,ןיקצורוס ,ןמרטנוא ,גוצרה םינברה ,ןוסלריצ ברה ,שיא ןוזחה ,הרוגידסמ
 לגכ ןה ויתובושת" :יכ ןייצמה ,ם"לרח .מ .י ברה ןכו ונדלוט ברה ,הידה הידבוע 'ר ,ץמאינמ
 ."וניתובר ירפסב תוברה ויתועידי ונממ םילגלגתמ וירבד תא חתופשכו םיזוגא

 שמח ,םיליהת ,הרותה לע - םייתד תע-יבתכב םירמאמ תורשע םג םסריפ רדנלוה ברה
 .םש-יעודי םיינרות םישיא לעו תובא יקרפ ,תוליגמ

 םימוחתב תובר לעפ ,ז"שת-ה"שת םינשב ,ונתליהקב ברה לש ותנוהכ תונש שולשכ ךשמב
 תונוטלשהש דועב ,תודהיל רעונה בוריקב ,תוקתרמה ויתושרדב הילע ומתוח עיבטהו םינוש
 .לומוסמוקה ינודעומל והוכשמ םיימשרה

 עובשמ ךלהו לדג םרפסמש ,ויעמוש ברקב רבד-םשל ויה תסנכה-יתבב ברה לש רסומה תוחיש
 ןיב .הליהקה יכרוצ תא םדקל ידכ ,הרומכהו תונוטלשה םע שגפנ ,ל"ז ונתחכ ,אוה םג .עובשל
 השק תרוצב לגרל 1946-ב רקיבש ,ןאבאראד דילי ,((216ז0) וירייוא ידוהיה רשה םע שגפנ רתיה
 תרושמ םינפל ,תומהבו תופועל אופסמו סומוח ,הטיח תונורק רפסמ חולשל םיכסה הלהו רוזיאב
 .ןידה

 ורהנ םהמ םיבר .ויתולוגסבו ותמכוחב ונימאהו ללכה ןעמל ותוליעפ לשב והוכירעה םירצונה
 ."ערה ןיע" דגנ החמומ בשחנ אוה יכ ,תונוש תולחממ הארבהל ,םימי תוכיראל הכרב לבקל וילא
 .סרפ לבקל תנמ לע אלש ,תאז לכו

 םימ וכפש ,ןינוקיא םע תוכולהתב םימעפ המכו המכ םירצונה ואצי תרוצבה תנשב יכ ינא רכוז
 !אב אל םשגו - םימשגה לע שקבל ,םגהנמכ תובוחרה תונרקב

 הכרב ימשגל תושקבתמה תוליפתה ורמאו ,ברה השארבו תחא םעפ הליהקה האצי תאז תמועל

 הרקמה .תומצעה דשל דע ונתוא ביטרהו ונבוש תעב ונתוא ספת םשגה !אובל ורחא אל הלאו -
 םבור .רבגו ךלה ברה לצא םדיצמ םירקבמה סרזו םינימאמה םירצונה לע זע םשור ריאשה
 .םינוילעב םיכלהמ הארנכ ול שיש ,ידוהיה ברה יפמ ,הרצ תעל תוכרב ושקיב

 ירפס ןקתל ם"תס רפוס ןימזה ;ץיבונר'צמ טחוש איבה :הליהקה יניינע תא ןגרא רדנלוה ברה
 תעב שומיש-יאו החנזה בקע וקחמנ ןהיתויתואו שבוע ולעה ןהמ קלחש ,תוזוזמו ןיליפת ,הרות
 .ריעה ןמ ונשוריג

 ותיב יאבמ - ונתוא דמיל ףאו הרותה ירפס לש תועיריה תריפתל ןידיג ןיכה ומצע אוה ,בגא
 .םהב שמתשהלו םרצייל ךיא
 םהבו ,טניו'גה עויסב ,דחוימ דעו ידי-לע ונגרואש ,הטילפה תיראשמ םינבר יסנכב ףתתשה ברה
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 ןאבאראד תליהק לש ד"בא אוהש כ-4

 יכרדב רעונה ךוניחל גאד רדנלוה ₪ ₪ ר / 0 תס /) ר /
 ,ןמלדיא 'ר תא ואיבהב ,ה = כק רפס

 תותיכ המכ םע רפס-תיב חתפש ו 2 וי"
 תמר רחא תישיא בקע אוהו ' 7

 .וב םידומילה 1 (הבה ממ שרחמ
 גהנ עובק םידימלת ץמוק 0

 ברה םע שדוק ידומיל דומלל + , 0
 ,ינא םג יתינמנ םהיניב ,ותיבב הרות ישמוח השמח
 ןוזדיוד ןועמש ,םכח בקעי ירבח תישארב ןושאר קלח

 .םירחאו
 לש דובכ-אישנ שמיש ברה עומשל ואבש ונימולש ישנא ינפל ט"ויו תותבשב יתרמא רשא

 תימואל-תיתדה "יחרזמ" תעונת כ"ע שורדו תודיסחו הדגא ירבד ה"ב ןאכב שיו ינחלשב ת"ד ינממ |
 תעונת תוליעפב ךמתו ונריעב ל"ז 'ודקה יתובא תוכזבו ג"וצזעב סופדה חבזמ לע הז הלעמ יגנה |

 ויתודכנש ,"אביקע ינב" רעונה ב 0
 ףינסה זכרמכו ,היתוכינח םע ונמנ 7

 תלעפהב ונממ בר עויס יתלביק ה"הללצו אגאסמא ק"דבא ןהכה דוד ןתנ ןרמ ק"צוב קידצה 'גה

 .םוקמב "ןק"ה 29 -- תונברהל רבחו .אנאסמ א ק"ק ב בר םינפלמ

 "כהבב ברו ינבאראד ק"דבאו .(אניוו יוואנרעשס

 ןמזוה אוה תובר םימעפ הנוכסב כו העכו .טסעראקובנ "לארסי לז םצ
 תישילש הדועסלו תוביסמל - 7 0 .חקור בוהרב .ביבא-לתב קדצ הונ

 ונל עימשהו ףינסב תותבשב יי |
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 וקזיח ויתוחיש .'ודכו תובא יקרפמ
 .תינויצו תידוהי הניחבמ ונתוא

 התיה רדנלוה ברה לש וביל-תאשמ =

 לביק אוה .לארשי-ץראל תולעל > | ומ |
 ,םנמאו ץראב ויתונבמ םיטקיפיטרס ,בוהצה יאלטה םע ,הנייר תינברהו רדנלוה א

 ואיבהב ,הצרא הלע אוה ח"שת תנשב האושה תפוקתב ,ץיבוגר צ
 .הלודגה ותיירפסמ דבכנ קלח ומע

 תנוכש לש הברכ הנומ ביבא-לתב
 "םידיסח להק" תסנכה-תיבו קדצ הונ

 .הבש
 ינויב יתנותחב ףתתשה ברהו יתיכז
 ונתוא ךריב ןהוככו ביבא-לתב 6

 אשנ ףאו הפוחל תחתמ תוכרבה עבשב
 .עוראה לגרל םירבד

 ז"טב רטפנ רדנלוה ריאמ לאומש ברה
 תקלחב ןמטנו (1965) ה"כשת תבטב
 .קחצי תלחנב ןימלעה-תיבב םינברה

 .םינב ינשו תונב יתש וירחא ריאשה
 ןתנ 'ר ריעצהו הדוהי באז 'ר ,רוכבה

 םירג םהו ץינ'זיו ידיסחמ םהינש ,דוד

 .קרב-ינבב
 .ךורב ורכז יהי

9 07 

 ,לארשיב ל"צז רדנלוה ברה
 תסנכה-תיב לש בר ושמשב

 קדצ הונ תנוכשב "םידיסח להק"
 1948 ,ח"שת ,ביבא-לתב
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 ןימימ ,םידמוע .םהינינ םהידדצמ .א"חלבת הנייר תינברה ותייער ודילו זכרמב - ל"ז רדנלוה ברה
 הלעבו עבש-תב הדכנה - לאמשמ ,הלעבו הנח הדכנה ,היח תבה :לאמשל

 ולאמשל בשוי ,באז הדוהי 'ר ,לודגה ונב תנותחב רדנלוה ברה
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 ןאבאראד ידוהי לע אווש-תולילע
 שוריגה ברע

 הינמרג תואבצ תשילפל תונכהה תארקל
 ובר ,תוצעומה-תירבל הינמורו תיצאנה
 םידוהיה דגנ ,ימשיטנא עקר לע תולילעה
 םע תולבוגה ,הינמור חרזמ-ןופצ תורייעב
 .תוצעומה-תירבל החפוסש ,היברסב

 תורייעב םידוהי יפלא לש םתואצמה
 לש המוקימו ,דחמ לובגה וקל תוכומסה
 ,ךדיאמ רפסה לש יזכרמה רוזיאב ןאבאראד
 לש השילפה עצבמ יננכתמל תוחונ-יא ומרג

 תמחלמב רעתסהל ןויסנב ,1941 ינויב 22-ה
 םידעיה תא שובכלו הריהמ ["ץילב"] קזב
 .שארמ ועבקנש

 ריצה זכרמב ,רומאכ הנכש ןאבאראד
 תונוטלשהו רוזיאב תיזחה וק לש יגטרטסאה
 םעבותב ,"םיניוע םימרוג"מ רטפיהל ושקיב
 לבחל חפוסש ,הז זוחממ םידוהיה תא שרגל

 וללשנ הלא תומוקמב םידוהיהמו ,ץיבונר'צ
 .טאגרה יבשותכ תויחרזאה תויוכזה

 תולילע ומזי םיינמורה םייאשחה תודסומה
 ישנאמ לחה ,הליהקב םינוש םידוהי לע תונוש
 הלכו םייגויצ םיליעב םיריעצ ךרד ,רוביצ

 רתס-ירשקב ודשחנש ,ינלאמש עקר ילעבב

 ךומסה ,טורפ רהנל רבעמ םיטסינומוקה םע
 .הרייעל

 בורשכ ,שוריגה תארקל ורבגו וכלה תולילעה

 יתב תנומשב תוליפתל וסנכתה םידוהיה
 ,תשלובה תעדל .הרייעה לש תסנכה
 תוליעפ ורשפיא הלא תוינומה תויוסנכתה
 ,הנידמהו רטשמה דגנ תצאומ תיתרתחמ
 .הליפתל תוסנכתה לש הווסמב

 םיזוכירב תועומש וציפה שרח-ירטוש
 ,םידוהי םיריעצ לש תרתחמ תמייקש ,םיידוהי
 תיטסינומוק השילפ תארקל קשנ םירגואה

 תועונת רחא םיבקוע םה תולילבו ,לובגל רבעמ
 ךרדב ורבעש ,םיינמרג םינכוממ תוסייגו אבצ
 .לובגה רבעל ,הרייעה לש תישארה

 ףנכ-תורמאב תוצוחב ץצולתהל וגהנ םג םה
 םירופיכה םוי הנה :ןוגכ ,םידוהיה ןובשח לע
 [םיסורל הנווכה] "הינופ דודה" ךא ,ףלח רבכ
 .העיגה םרט םידוהיל העושיהו ,ריעב חנצ-אל

 .חספל הכחנ

 ךא ,םידוהיה תובוגת רחא ובקע םישלבה
 ורגתסה םה .יבמופב ביגהלמ וענמנ הלא

 םע ,חירבו לוענמ תחת ,םהיתבב םיברעב

 הלא םיאשונב וחחושו םיפגומ םיסירת

 יהשלכ הצובקל וא םידיחיל וקיזי לבל ,יאשחב

 .תונוטלשה ידי-לע הדשחנש

 ףולינד תשרפ

 לאכימ ד"ועה תא ורסא תשלובה ישנא

 זכרמב ןטקה ונב תא םליצש הלתמאב ,ףולינד
 תוסומע תויאבצ תויאשמ עקר לע ,ריעה

 רסמיהל ויה תורומא הלא תונומתו ,תשומחתב
 םיטסינומוק םילגרמל - תשלובה תעדל -

 תועונת רחא םיבקועו הביבסבו ריעב םיצרושה
 .לובגה רבעל ענה ,אבצה

 לש הז והשעמ תא ואר ןוחטבה תונוטלש
 טפשמ ול ךורעל וצרו הבר הרמוחב ףולינד
 ךא .םירוי-תתיכב הוולמ ,ריהמ הדש
 הרומכה לצא ,ריעה בר ,רפייל ברה תוברעתהב

 ,"הלדיו" הגחמל דושחה שרוג ,תונוטלשהו

 .הינמור םורדב ,םיינוחטב םיריסאל רהוס-תיב

 ףרטצהו ףולינד ד"וע ררחוש ףוסבל

 לצינ אוה ךכ .הירטסינסנרטב ותחפשמל
 ךכ לע םליש טעמכ אוהו וילע ולפטש הלילעמ
 .וייחב

 וראלקיטס לש וברח

 ןאבאראדמ וראלקיטס ןמלז םשב ידוהי רוחב
 . ,ירצונה ורבח ידי-לע (הנשלה בקע) םשאוה
 תונוטלשל ,ותושרבש ןודיכ וא ברח רסמ אלש
 ידכ ,תושר אלל קשנ קיזחמ אוהו ןוחטבה

 ריבסה וראלקיטס .קוחל דוגינב וב שמתשהל
 ידימ התוא הנקש ,לטרפה ושוכר התיה ברחהש
 רצענ אוה תאז-לכב .רבעשל םישרפ ןיצק
 ,וילגרבו וידיב לובכ ,ריעה תוצוחב לבוהו
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 .רבעב ןאבאראד זכרמב ץרב תחפשמ לש תיבה
 טלשב בותככ "תוברת תיב"כ שמשמ אוה וישכע

 תואמסיס קעוצו ףדגמ ימשיטנא ןומה לומ לא
 .תוימשיטנא

 המדאב רופחל ןמלז ץלוא ותיב רצחב
 הנומטה ברחה תא איצוהלו דבלב ויתועבצאב
 רבח ,ירצונ אוה ןישלמהש רעיש אלו ,םש
 .ולש םירוענ

 המב המקוה (ונתיב לומ) ריעה רכיכב
 ששח היהו ןמלז תא הילע ולעהו תהבגומ
 תא ולתי וילעש םודרגל ךפהית וז המבש
 .ןכסמה ידוהיה רוחבה

 הזחמה תא יתיארו 11 ןב דלי זא יתייה
 ופסאתהש םירבחו םינכש םע דחי ,עזעזמה
 לש רמה ולרוג לע אתווצב וניכבו ונתיבב
 .ללכב ונלוכ לשו ,ידוהיה רוחבה

 הטמל עסוהו המבה ןמ שיאה דרוה עתפל
 רבד-יעדוי .הובגמ הדוקפ יפל ,הרטשמה
 ,רפייל ברה לש ודי התיה ןאכ םג יכ ,ורפיס
 רוחבהו ריעה ידבכנ לצא ותעפשה תא ליעפהש
 ונמשנ ונחנא ."הלדיו" הנחמל אוה םג חלשנ
 .החוורל

 אוה .יגרט היה וראלקיטס ןמלז לש ופוס
 רבעמ ,דחוימ חולשמב הירטסינסנרטל חלשנ
 .ינמרגה שוביכה רוזיאב ,גובה רהנל

 ןאצמו ויתויחא יתש תא םש שפיח אוה
 ישרוגמ והש םש ,הבופורט רפכבש הנחמב
 םשו - גובל רבעמ ןריבעה ןמלז .ןאבאראד
 יפלא רתי ןיב) םתשולש תא םינמרגה וחצר
 .(םש ולסיחש םידוהיה

 ןקז ידוהיב תוללעתה

 תיבב ראשהל טילחה ל"ז ץרב םהרבא ,יבס
 רוזחנ אלימב יכ ,שוריגל ונילא תוולתהל אלו
 וחיטבהש יפכ ,םימי השולש רובעכ ונתיבל
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 לע רומשיש ,ותעדל היה ףידעו ,תונוטלשה
 םהבש ,םתלוכתו ונתחפשמ לש םיתבה ינש
 ורבעש ,ךרע-ירקי םיטישכתו םיצפח ויה
 | .ויתובא-תובאמ השוריב

 הכוראה תספרמב ךלהל גהנ םויה ךשמב
 ףוקמה ירטוש .ריעה רכיכ לומ תיבה תיזחבש
 הלהנתה לוממש תעב ,הלא וירויסל בל ומש
 .תיזחה ןוויכל ,אבצ לש הרע העונת

 ,יוגה תיבה-ןמאנ ,הקידות םע תוצעייתהב
 טלש לע ןוטרקמ בלצ קיבדהל וטילחה םה
 עשוהי" ידוהיה םשה תא אשונה ,תונחה
 הלילבש םהל עדונ יכ ,אבס לש ונתח ,"גרבנירג
 .תונערופל הנכס שיו ינמרג ןוירש תוסייג ורבעי

 לעש שדחה בלצל בל ומש רטושו ןיצק
 תוכהלו ללקל ולחהו תיבל וסנכנ םה .טלשה
 ירצונה למסה לע לוכיבכ גלגלמ,אוהש ,יבס תא
 תוקעצה לוקל ררועתה תיבה ןמאנ .שדוקמה
 אבסה .חוטב 'ץנילמ וליצהו ןקזה לש יכבהו
 ורקח םשו הרטשמה הטמל ךכ-רחא חקלנ
 הליל ותואב דוע ."םידושחה וירויס" לע ותוא
 ,ןצשוטובל - ילגר - והוליבוהו ותוא ואיצוה
 וויל םיריעצ םימראדנ'ז ינש .מ"ק 76 קחרמ
 .רהמ תכלל וב וציאהו תוכמו תוללקב ותוא

 הטמב בוש אבס רקחנ לפשומו הכומ
 וילע לופטל וסינ םש ,ןאשוטובב הרטשמה
 יניעידומ יעדימ ףוסיא לש תודבכ תומשאה
 ריעב וניבורקל עדונ םייתניב .םיסורה תבוטל
 ותואצמה לע - דלפטסואו ץרב תוחפשמ -
 תרומת .ותריקחו הרטשמב ץרב םהרבא לש
 ושרגלו וררחשל רקוחה ןיצקה תואינ דחוש
 לדנמ ודוד-ןב לצא ררוגתה אוה םש .יוהורודל
 ירחאו ,שוגולל שוריגהמ ונבושל דע ,ץיבוריאמ
 "ןדעה-ןג"ל ונלוכ ונעסנ םיארונה םימיה
 .הירטסינסנרט - חטבומה

 ל"ז ץרב םהרבא 'ר הבס
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 ץרב םייח

 ןאבאראדב "םירדח"

 לש םיליגר םירדח םהיניב ויה .שוריגה ינפל ונריעב ולעפ תונוש תוגרדב "םירדח" הרשעכ

 לש ,הצחמל "ןקותמ רדח" דעו ,םאתהב הנבה תוגרדו םינוש םיליגב םידליל יקדרד ידמלמ

 .רפס-תיב לש התיכ ןיעכ אוהש ידומיל דסומ ןיבל יתרוסמ רדח ןיבש לובגה לע ,שריה הרומה

 אסריג" גשומה תא וכירעה ל"זח 2

 םדא דמלש דומיל" :םרמואב "אתוקניד 4
 "הנקיז לשמ רתוי םייקתמ ותודלי ימיב
 ןמ ושרד ןכלו (א"כ תבש ,י"שר)
 תיינקהו ךוניח לש הריווא םירוהה

 ותודלימ לחה ,דומילו םיידוהי םיכרע |
 עמש" והודמיל ךכ .רתויב הכרה (*%

 תוישוקה עברא ,תונוש תוכרבו "לארשי [%

 תיבל םמע והוחקל םירוהה ,חספב

 תוליפתה יווהב וליגרהל ,תסנכה :
 ,הרותה תאירק תעימשו םיטויפהו <
 תיבב גחהו תבשה תויווח תגינס 5

 .ךכב ךורכה לכו תסנכה-תיבבו
 והואיבה שולש ליגל דליה עיגהב 5 ל

 יקדרד דמלמ לש "רדח"ל סקט בורב 7" 2
 לש וכוניחו ודומיל לולסמ לחה ןאכו . ל |

 .ידוהיה דליה 2 21 יי
 םידמלמהמ "אתוקניד אסריג"ה ,אבס יפמ ארקמה ירופיס יכ דיעהל ינא לוכי ישיאה ינויסנמ

 ידומיל ךשמהל סיסבה תא וויה הלא ,תסנכה-תיבבו החפשמה גוחב גחהו תבשה תויווח ,רדחב
 .לארשי תשרומו לארשי תרותל ןמאנו ןימאמ ידוהיכ יתוחתפתהו

 .ןאכ רפסל ינא הצור ,ןאבאראדב הכרה יתודליב יתדמל םהבש ,הלאכ "םירדח" השולש לע

 ;יקדרד דמלמ - סלדיא השמ 'ר לש רדחה
 םיכרד תנואתו הננב לע הכרב

 תאו הריוואה תא יתבהא .יליג ינבמ םיבר םע דחי ,רדחל יתחלשנ שולש ליגב
 ןיב דיחי ןטק דלי יתייה תיבב .(שידייב "רעבלעהאב") ורזועו יברה ונב ורידחהש "טייקשידיא"ה
 .רדחבש םידליה תרבחב הררשש המיענה הריוואה תמועל ,םמעשמ יד יל היהו םירגובמ

 .תיסחי - תוכורא ויה דומילה תועש .יברה תרידב ,תונטק תוצובקב םידמול ונייה ללכ-ךרדב
 םע רדחה ןמ רזוח יתייה עובש לכ טעמכ .תורחואמה צ"החא תועש דע רקובה ןמ - ונליגל
 .תידומילה יתוחתפתה לע עיבצהש רבד ,יתדמלש םישדח םירישו םירופיס

 גהנו ונתונכשב רג דמלמה לש ורזוע .רטמ 350-כ היה השמ 'ר לש רדחל ונתיבמ קחרמה
 ןוגינב רקובה תליפת ונללפתה ןאכ .רדחל ונתוא איבהלו םינכש םידלי דוע םע דחי ,יתוא ףוסאל
 הרצק הכרב ונכרבו תירחש תפ ונלכא ,"איצומה" ונכרבו םיידי ונלטנ הליפתה רחאל .דחוימ
 ןיב ץצורתה םגש ,"רעבלעהאב"ה לש ותחגשה תחת ,םר לוקב רמאנ לכה ."ןוזמה תכרב"מ
 .םהיניב "תיב םולש" לע רמשו םידליה

 ימי תשש לכב ולהנתה םידומילה .6 דע 3 ליגמ ,םינש שולש יתדמל השמ 'ר לש רדחב
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 יעיבר םויב רבכ ולחה תבש תארקל תורזחהו השעמה
 .(הרייעב יעובשה דיריה םוי היה ,בגאש)

 דלי לאשו "תוכרב" תוכלהב יברה ונתוא ןחב םימעפה תחאב
 רקיו רידנ ירפ) הננב לע םיכרבמ הכרב הזיא ,בקעי םשב
 דימ .הנוכנה הבושתה תא עדי אלו ךובנ בקעי .(וניתוזוחמב

 !"המדאה ירפ ארוב" :יתינעו ינא יתצפק

 ונירבח רתי תוחכונבו ,הז בקעי ילא שגינ הקספהל ונתאצב

 היה .התיבה יתחרבו דואמ יתבלענ .תלצלצמ הריטס יל תיחנה
 םירכיא תואמ האלמ הרייעה רשאכ ,דיריה םוי ,עובשב 'ד םוי הז
 תיאלקחה םתרצות תא םיאיבמ ויהש ,םהיסוסו םהיתולגע םע
 שיבכה תא הצירב יתיצחו המוהה קושב יתרבע .הרייעב הריכמל
 (ךריב) יתעגפנשמ רתוי .תולק'יב העגפ רהוד סוס םע הלגע ...ו
 תקיצי סקט םג היה ,יתלביקש םילופיטה רתי ןיב .יתלהבנ
 .וז הנואתב יתוא ףקתש דחפה שוריגל הלוגס ,אטיימ הדודה לש הידיב ,הוועש

 הנשמ" תניחבב ,ונאשואיט םלוש יבר לש רדחל ינריבעהל החפשמב וטילחה ,יתארבה רשאכ
 ."לזמ הנשמ םוקמ

 םידש 77 - (ונאשואיט) רסואיט םלוש 'ר לש רדחה

 בחרו המוק-םר ,תודימ שיא היה םלוש 'ר
 ,(םדוקה ידמלמ ,סלדיא השמ 'רל דוגינב) םייפתכ
 ןרהא לש רויצ יל ריכזה אוהו ,ןבלו ךורא ןקז לעב
 תומד ונייהד | ,ונתיבב יולת היהש ןהכה
 לע זע םשור השעש ,דובכ תררועמ תילכראירטפ
 ןייטצה אל יכ םא ,תחאכ םידימלתהו םירוהה
 ,ותמועל .ותנקיז תעל הרתי תישיא תוכמסב
 התיה ,ונממ תיסחי הריעצ ,הגייפ תרמ ותייער

 הטלש איה .תעמשמה תניחבמ תיטננימודה תומדה
 רדחב תילהנימו תיתרבח ,תיכוניח הניחבמ השעמל
 | .הלעב לש

 ונלדתשהו רומחה הטבממ ודחפ םידימלתה
 ןה ,תידומילה תרגסמב ןה ,הב לקתהל אל

 תבחר רצחב ונצצורתהו ונקחיששכ ,תוקספהב
 לע ספתנש ימ .ונילע החוקפה הניע תחת ,םיידיה
 :העורז-תחנל הכז ,הרתי תובבותשהב הידי

 טוש תופלצה וא ןזואב תוכישמ ,יחל-תוריטס
 | .(שידייב קישטנאק)

 הניחבמ םילוספ ויה וללה השינעה תוטיש
 םג הפיסוה ךכ לע .הצמשל תועודיו תיגוגדפ

 רתויב דיחפמ םויא היה הז ."םידש 77 ךתוא ולכאי טעמ דוע" :ןוגכ ,תינמורב םימויאו םיפודיג

 האור ,הארונ המוארט םע התיבה רזח שיגר דליש הרק תחא אל .עבש - שש ינב םידלי ,וניבגל

 וא ,ביטרהל ורזח םירחא ,דחפ בורמ םייסנכמב ושעש ימ ויה .ועלבל וירחא םיפדור םידש 7
 .ההלב-תומולח הלילב ומלח

 .ליגרכ דקפתל רזח רדחהו וז הלוספ הטיש קיספהל וחילצה תואכרעל תונפל םירוהה ימויא
 םע שמוח ונדמל ןאכ .םדוקהמ רתוי ההובג המרב ידומיל דסומ היה סלוש 'ר לש רדחה

 ."וכו ךורע ןחלוש יניד ,ןתועמשמו תוליפת ,ארונטרב שוריפ םע תובא יקרפ ,י"שר
 ;יברה ידיב יתנחבנ ךכ-רחא ,םישוריפה םע עובשה תשרפ תא יתדמל ינשו ןושאר ימיב

 ישילש םויב .רתוי םיריעצ םידימלת תוצובקל ךירדמכ יתינמתנו ויתולאש לכ לע הפי יתינע
 ברה ,ריעה בר לש ותושארב ,הניחב-תדעו ינפל ןחובל הנכהכ ,וללה תוצובקה םע הרזח יתישע
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 .ל"ז רפייל
 ,םינייטצמל םיסרפ קינעמו םידימלתה תא ןחוב ,ישימח ימיב הז רדחל עיגמ היה רפייל ברה

 לע תורכוח תרדיסב יתיכז ינא םג .רדחה ידלי ברקב םידומילל היצביטומה תא ריבגהש רבד

 .ינממ םיריעצה םידימלתה םע הרוסמה יתדובע לע הרקוהכ ,תודיסחה
 ונלכא ,םיגחל םירושקה םיריש ונדמל .םיגחה יברעב ונמייק הפנע תיתד-תיתרבח תוליעפ

 ונלכצש תוריפה לע "שולש ןיעמ" הנורחא הכרבו "ונייחהש" תכרב ךות ,םינימה תעבשמ תוריפ
 יפמ ונעמשו תשקו ץח םע הדשל םיאצוי ונייה רמועב ג"לב ."היחמה לע תכרב" םעה יפב תארקנו
 .ותועמשמו הזה םויה לע םירבסה יברה

 קחורמ היה םלוש 'ר לש רדחה .םיכוראה ויתולילבו ףרוחה תנועב וניכז תדחוימ היווחל
 היווח התיה וזו ,תלחזמב םשל ינעיסהל גהונ היה תיבה ןמאנו רטמוליקה יעבר תשולשכ ונתיבמ
 .רתויב המיענ

 "םיסנפ" ונידיב םיאשונ ,םידלי תוצובק ,םירזוח ונייה ,הלילב 10-ב ,םידומילה םויסב

 תודלי תייווח - שידייב םע-ירישו םיידיסח םיריש םירשו קלוד רנ הבו ,הלולח תעלדמ םייושע
 !ייח ימי לכ חכשא אלש

 שידייב הביתכו ארמג - (ןבואר) ןביר םייח לש רדחה

 יגשה חכונו ,ונריעב יממעה רפסה-תיבב הנורחאהו ההובגה - 'ד התיכל יתיילע תארקל
 הטמסב ,ונתיב ירוחאמ ןכש ותיבש ,ןבואר םייח לש רדחל יתוא סינכהל טלחוה ,הרות דומלתב
 .ןאבאראד לש ישארה בוחרל ךומסו זכרמה די-לע תידדצ

 שידקהל ךרטצאו תוהובגוב תוידומילה תושירדה יכ יל רבסוה ,הז רדחב דומלל יתמשרנשמ
 .יתלשממה רפסה-תיבב דומילה תועש ירחאו ינפל ,שדוק ידומילל בר ןמז

 ולא קרפמ ,ארמג דומלל יתרבע ךכ-רחאו םישוריפ םע הנשמ יתדמל י"שרו שמוחל ףסונב
 תועמד ליזה אוה ,הז שדח רדחב ידומיל יאשונ לע אבסל יתרפיסשכ .תוכרב תכסממו תואיצמ
 .דומלתה םיב תוחשל ליחתמ דיחיה ודכנו הכזש לע ליג

 ,ןהיתורוקמו ןהיניד ,תוליפתה תוהמ - "הליפת ןויע" היה הז רדחב יתדמלש ףסונ "עוצקמ"
 .והומכ ןיאמ קתרמ רמוח

 םהבש םימדוקה םירדחה תמועל שודיח היה הז .שידייב םיבתכמ בותכל םג ונדמל הז רדחב
 תודבוכמ תודמעל ועיגה םרגבתהבש ,ריעה זכרממ םירענה יבוט ןאכ ודמל ידכב אל .יתדמל
 .הל הצוחמו ריעב ,הרבחבו הליהקב

 תודהיה ינמכמב יקבו םכח דימלת ,םינפ-תרדה לעב ידוהי היה ל"ז ןבואר םייח 'ר
 והוצירעה םידימלתהו שדוקה יבתכב תוברה ויתועידי לע והוריקוהו והודביכ םירוהה .היתורצואו
 .תידוהיה םתרכהו םתוישיא תא םדיקו םהב ץיברהש הרותה לע

 .ךורב ורכז יהי .הירטסינסנרט תאושב הפסינ ל"ז ןבואר םייח 'ר
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 ןרה ןועמש

 תונורכז יקרפ השולש

 דושה

 ןרה ןועמש התוחתפתה .1836 תנשב הדסונ ןאבאראד יתרייע
 ןיב ,םיכרד-תשרפ לע הנכשש ןוויכ ,הריהמ התיה

 תולגע רבעמל דקומ - הניבוקוב לבחל הבודלומ לבח
 .רחסמה

 " ,ערואמ הכותב שחרתה ןכמ-רחאל הנש האמ

 הנר רך קבלו םיריית גוז עיגה 1936 תנשב .ונתחפשמב דהדהש
 . 7 + . - : יתש - ונתרייעב .םהיבורק לצא רוקיבל הקירמאמ

 דיל ,תימורד הסינכ :הכרוא תא ומחת תוישאר תוסינכ
 םירופיסו םיריש ,התיב-ינבו יתבס וררוגתה הלומ ,חמקה תנחט
 וחראתה ולומ ,ןמשל תשורחה-תיב דיל ,תינופצו
 .םהיבורק לצא ,םינקירמאה

 ודקפ תנורייעה תא יכ ,העומשה הטשפשמ
 .יתבס תיבל וצרפו םידדוש וקעזנ ,"םירנוילימ"

 וליעוה אל .רז עבטמבו ,תופעות ןוה ושרד םימויאב
 הצקב םיהוש םירייתה :םהידיב תועט יכ םירבסהה
 .הרייעה לש ינשה

 דחא .םקנחל ולחהו אתבסו אבס תא ותפכ םינלזגה

 רורצ אצמו וכותב שפשפ ,ןוראה לא שגינ םידדושה
 ₪ ללכמ אצי רבכמ הזש (יסור ףסכ) םילבור לש דבכ
 .שומיש

 - םחכנ תוומה תא רבכ וארש םהיתונברוקמ ופרה ,םירלוד לש רצוא ואצמש םירובס
 | | .וקלתסהו

 .יתבסו יבס תא ,ראצה לש םינשיה םילבורה וליצה ךכ

 תופידר

 ,םישופיח ,רצוע :ןאבאראדב תופידרה ולחה רשאכ יתייה רענ |
 .הצוחה קומחל וזעה טעמ-יתמ קר .םירסאמ

 בוחרב ולרטיפש םינמור םילייח .רבח ונלצא עיפוה דחא םוי
 םדועב .ןיצק םשארבו ,ונתיב חתפב ובצייתהו וב וניחבה
 האיציל דעבמ ,םלעהל ונדידי קיפסה ,תלדה לע םיקפדתמ

 :ולאשו וינפ לע רטס ,יבא לא שגינ ,המינפ ץרפ ןרסה .תירוחאה '

 ?אב המ םשל ?שיאה ימ = ה
 .טלמנה לש ותיב לא ,ןדוכמ הבור םע ,לייח ליבוהל :המישמ ילע הלטוה הריקחה םותב

 לא ואיבהל יתעצהו יתלהבנ .הכילשהו הזוזמה תא שלת ,ןבצעתה לייחה .ותלד לע ונשקנ אוושל
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 .דושחה לש וירוה תיב

 ענכנ ,םימת ירפכ ,לייחה .םמע ונניא ןבהש ונל דגוהו קדס ידכל סירת חתפנ םעפה .ונשקנ בוש
 .ינררחישו ףוסבל

 םיסירת ,תושמשל דעבמ ירחא תושלוב םייניע תורשעשכ ,םיממושה תובוחרב יתעספ שגרנ
 .גג-תוילעו

 לודגה 7 הלחתהה התיה וז :םויכ ינא עדוי דבעידב .התיבה םולשב יתבש תאזה םעפב

 .תוומהו רגסהה תונחמ לא

 םלצה

 60 ןומצע לאומש ינפכ וינפו ,ץוג ,40 ןבכ .הרייעב דיחי םלצ היה קילאצ
 3 ₪ 2 זכרמב הבצינש ,היסנכה לש ןגה לומ ןכש ולש "וידוטסה" .(ןקחשה)
 0 .קושה רכיכל ךומסב ,הרייעה

 . 5 ידוהי דליל המ .ותיינמלצב ילגר הכרד אל ןבר-תיבד טועפכ
 7 ל 222/ | .ותלועפב םימעפל ויתיאר ,ןכ-יפ-לע-ףאו ?תואנקוידו םימולצתלו

 .ירוביצה ןגה תתקבב רגש ,היריעה ןנג :תעזעזמ העידי עמשל הרייעה הררועתה דחא רקוב
 םידוהי .החקרמכ התיה הרייעה .רז רבג קיחב האצמו העיסנמ הלילב בש אוה .ותשא תא חצר
 .השאה לע הירוגינס דמלמ הז ,חצורב דדצמ הז - םהיניב וחכוותה

 ,הדבכה ותמלצמב "שומח" אוהו ,ףשנתמו םשגתמ ,קילאצ עתפל חיגה היסומלרדנאה ךותב
 .זוחמה ריע לש ןותיעב "פוקס"ב תוכזל ,ןגה רבעל ץא אוהשכ

 תודדוגתה הרסאנ :תופידרה זא ולחה .םלועה תמחלמ ברע שחרתה קילאצ םע ינשה ישגפמ
 השבכנש ,היברסבב יטייבוסה "ןדעה ןג" לע תועידי תובקעב .םוקמל םוקממ העונת וא ,תוצובקב
 בושל יבא םידקה דחא םוי .אוהה רוזיאה לא החירב לקוש לכסותמה יבא לחה ,םיסורה ידי-לע
 ,תרכזמל הנומת חיצנהל ,ונילא וכרדב םלצה :תיבב יתחפשמ םוליצל ןנוכתהל ונעידוהו ויקוסיעמ
 .םיתיעה קוצב ,לצפתהל ץלאינו הרקמב

 הרמל רומג דוגינב ,הרייעה לש הבחורלו הכרואל ערתשה ןבל גלש .האנ יפרוח םוי הז היה
 תיבה ריק לע ותוא הלתו רצחל הנפ ,ינוגססו לודג חיטש לטנ יבא .ונלוכ תא הפפאש הרוחשה
 אבא ומצעל רחב התע .(תוכוסה גח תארקל הכוסה תא םיקהל רושוקני יבס גהנ ןאכ) .ינוציחה
 ונתאצ םרט .וניתוצלחמ בטימב ונטשקתה .יולתה חיטשה לא ובגב וביצהו םירוגמה רדחמ אסיכ
 הנינגא ותנטבש ,דב-ליעמ - ינאו ,הוורפ יליעמ - יתוחאו ימא ,רעיש-תרדא יבא הטע רצחל
 .תלסלוסמ (םישבכ-רמצ)

 ןיבל וניב יתוחאו ונימיל ינא :ותוא םיפיקמ ונאשכ ,ואסכ לע בשייתה יבא .םלצה עיפוה זאו
 .קילאצ לש ותכאלמ המלשנ תוינש המכ רובעכ .ימא

 - ונרצחב ץברש רוחצה גלשה ךא .םייחה ןיב םניא רבכ ירוה .זאמ ופקנ הנש שמחו םישימח
 .הנומתה ךותמ ץבצבמ ןיידע

 (1997 ,דרקיפ הבוהא :םירויא ,םירופיסו םיריש ,"הניר רקובלו" ץבוקה ךותמ)

 וה == אש" "תרבררמה
 א ל ל 5

 : כ קיח

 - , < ₪-בו ל
 וש 23 27

 ו ו -/-% יל ו 3 4 2 -
 \/ --- ון אווה"

 * == ב הש == =

- 27 
 א "יייטקווו> דא( = [ד

 = .ב



 11 ןאבאראד

 :ןרה ןועמש
 ויתוריצי לש הימרגוילביב

 ההש המחלמה תונשב .הינמור ,ןאבאראד דילי ,ןרה ןועמש
 ברע ,םיליפעמ תיינואב הצרא אב ןכמ-רחאלו הירטסינסנרטב
 .1948 סראמב ,הנידמה תמקה
 .םוגרתו הזורפ ,הריש יצבוק 20-מ הלעמל םסריפ

 :הריש
 .1962 ,תורפסל תורבחמ תאצוה - "םימימת םיריש" 4

 .1964 ,הרונמ תאצוה - (תינמורמ םימגרותמ) "הנידעל םיריש"
 .1980 ,דקע תאצוה - "קומא וצר םירווש"

 .1986 ,דקע תאצוה - "םעברו םחרוא" 3%
 .1988 ,דקע תאצוה - "םיריש רחבמ" |

 :הזורפ

 .1992 ,רבחמה תאצוה - תומישרו תודועת רחבמ - "ןאבראד"
 .1994 ,רבחמה תאצוה - םירפוס יבתכמ - "תמא בתכב םושרה תא"
 .1994 ,םומינימ תאצוח - (תינמורב) - "טעל םירבח תאמ םיבתכמ"

 :(תינמורמ) םימוגרת

 :הריש .א
 .1972 ,דקע תאצוה - יזגרא רודוט - "םילע"
 .1978 ,רבחמה תאצוה - רה ולוס - "תותמ םירופיצה םג"
 .1979 ,רבוקיר'צ תאצוה - עלס ןרע - "םידעצה יללצ"
 .1982 ,דקע תאצוה - וקסנטס הטיקיג - "הרישה בצמ"
 .1992 ,רבחמה תאצוה - הנטק היגולותנא - "םימשב םיעור רמצ-ישבכו הנתוכ-ישבכ"

 :הזורפ .ב
 .1977 ,רבחמה תאצוה ,"ףחי" ןמורה ךותמ קרפ - וקנאטס .ז - "רשב-יראש"
 .1995 ,רבחמה תאצוה - הנטק היגולותנא - "םיינש דועו םירפסמ 7"
 .1995 ,רבחמה תאצוה - ןאבאראד הרייעה ןמ ידוהי ררושמ - "ןויבא .אל 'זאמוה"

 :ררושמה לע
 .31.5.1963 ,ץראה - "םוטאה רודב םות לש הריש" - ןירג (ינרוגה) .א
 .5.9.1980 ,רמשמה לע - "רבעה תוזוחמ לא הביש" - המלש -יבא .מ
 .1.12.1989 ,ספיספ - "םיריש רחבמ - ןרה .ש" - בדנ-יבא .ש
 .18.10.1991 ,תונורחא תועידי - "םירפסמ 7 - םיבתוכ םילוע" - עלס ירוא
 .1992 ,רבחמה תאצוה - "1992-1950 ,היפרגוילביב - ןרה .ש" - ןוסדיוד .ס
 .1994 רבמצד ,םומינימ - "טעל-םירבחמ םיבתכמ" - ךיירטשנזור .ק
 .17.6.1996 ,סרפסקא טניירוא - "ססות רפוס" - ימרכ ידע
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 ןרה ןועמש ררושמה לש ויבורק

 ,הירטסינסנרט ,היונסארקב רטפנ .ןאבאראדמ רושוקני -ןוזדיוד בקעי ובס
 .1941 ףרוחב ,הקבולישורוו רגסהה-הנחמל ךרדב

 .30-ה תונשב ,ןאבאראדב הרטפנ .רושוקני בקעי תשא ,הלב ותבס
 .1941 ףרוחב ,הירטסינסנרטב הפסנש ,ורקו'זוק דוד תשא ,הבוט ותבס
 .לארשיב הרטפנו הצרא התלע איה

 רושוקני בוקעי תשא ,הלב ותבס

2 
2 

 ו

/ 

2-7 

// 

 רושוקני-ןוסדיוד בקעיו הלב
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 ו לורק הזיּול

 הגונ
 הָנָמְז תֶא הֶזְּבְזַב אל יִלָש אָּפְבַס
 םיִקּוּבָחְו תּוקיִשְנְל
 ו הָיָה הָמְדַנ יִלְו הֶזּור ּהָל ּואְרַק

 םיִדְרְו ןּג דיָל יִדָעְצְּ
 ּךְר חוחינ םּואְתּפ יִּתְחְרַה

 יִתְבָס םֶש תֶא יִל ריִּכְזַהְש 6 \
 בֶרָעָה לע חַצַה ריִוָאְּב

 םיצוק הֶּזַה םֶשָל שי יִּכ

 הָיְנַמורְּבְש ּהָתיִבְב
 ג דָחֶא רֶפַס קר ָּל הָיָה

 הָמיִמוָעַָה יִניִע תֶא יִּתְמְרָה
 אָּתְבִס הָרָג בָכוּכ הֶזיִא לָע יִמְב י 8 - - : ג בכוּכ הֶזיִא לַע יִמְצָע תֶא יִּתְלִאְשְו 0% | 0 םיִמי קיִּתְע ּך"ֶנָּת

 עַגְר ותואָּב םיִצוק תויִרָבְעָה תויָתואָל שי יִּכ

 םיִניִע תַציִרָק הָשָע םיִבָכּוּכַה דַחַא

 בֶכּוּכָל יִאְרָקְּב יִּתְעַחָל "הנ"
 יִרְבָעָה ומְטְּ

 יִחְצְמְּב עַגָנ בָכּוּכַהְו 6
 םולָחְבְּכ דָעּורָה ורוא םִע

 6 0 יִתְבְס תיִבָּב ּוצְנְצְנ תָּבָש תורָנ םיִמָעְפְל

 סֶהָּב תָעְגָל הָיָה רּוסָאְו

 הָלאָּכ םיִבְרְעּב
 אּוהַה רֶפְסַה ןִמ םֶר לוקב הֶאְרְק אָּתְבְס

 סולָחַבְּכ ּודָעְר תּורְּזַה םיִלָמַה

 ןֶהָּב עָּגָאְש יִלְּבִמּו יִּב תַעְגָל יִלְּבִמ
 םולָחָבִּכ דָעורָה רואָּב

 ףוהשיפ ירדנא :םוגרית * תַעַגָל יִתְלכי ןֶהָבּו יִּב ּועְגְנ אלָש תורָּנַה לש

 .ןאבאראדמ ,הזור התבסל שדקומה ,לורק הזיול תררושמה לש ריש והז
 תינמורמ ומגרותש םיריש ללוכה ,"ןבל םסק" ,תררושמה לש שדחה הרפס ךותמ חוקל רישה
 .הירא-רוג הדוהיו ףוהשיפ ירדנא םיררושמה ידיב
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 םיקה ,ידוהיה ןויבצה לע רומשל ,הטילפה ושל גאד אוה ,ריעה בר היהש םינשב = =
 | לכהו םעונ יכרדב ויה ויתולועפ לכ .הרות לש תודהיל ןאבאראד ידלי תא ךניחו הרות-דומלת
 גוז-ינב ינב טרפבו ,ורבחל םדא ןיב 9% תיישעל םיכרד שפיח דימת .םימש .םשל השע
 8 = = .עקשבו תועינצב לכהו .םיכסכוסמ

 לב - ,טשנפטשמ יברה לש ודיסחכ ,ןאבאראדב ודבל ררוגתה 1956 - 0 ה |
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 םיכרבאל ץעי שוהובמ ר"ומדאה
 (ינמורה) אבצל סויגמ ררחתשהל דציכ

 לבקל ,שוהובל ןאבאראדמ האציש םיכרבאה תצובקל ףרטצה ל "ז רווילהאמ ןבואר-לאימתרי 'ד
 אבצל סויגה תבוחמ וררחושיש ,ל"צז קחצי יבר ,שוהוב תלשושמ ןושארה ר"ומדאה תכרב תא
 אפורה תא דחשל :םיכרד יתשמ תחאב אבצה ןמ רוטפב תוכזל היה ןתינ הנש האמ ינפל .הינמוד
 תאפמ אבצל רישכ וניא סויגל דעוימה יכ ודיעיש ,טפשמה--תיבל םידע ינש איבהל וא ,יתלשממה
 .תודועתב םושרש יפכמ םינש 10-8-ב רגובמ אוה יכ ,ולינ

 לאימחרי 'ר שנינשכ .םליג לע ודיעיש ,םידע איבהל םהל ץעי ר"ומדאה .יברל םיכרבאה וסנכנ
 " םהל יתרמאש יפכ אלו ,אפורל תכלל רמוא ינא ךל" :ר"ומדאה ול רמא ,יברה לא

 םיכסיש אפוד אצמיי אלש ששח ,הנתיאה ותואירב יבנל קפס ריאשה אל והארמש ,לאימחרי 'ר
 גוהנל ול רשאיש ונממ שקיבו ,יברה לצא תינש ולזמ תא הסינ אוה .אבצב תרשל רישכ וניא יכ רשאל
 " ומוא יניא בושו יתרמא תחא םעפ" :רמאו תופיקתב וירבד תא החד יברה .וירבח ומכ

 דמעש ,אפורל ,לבוקמכ "ד*-תנתמ " ןתנש ינפל אל ,תיאופרה הדעווה ינפל בצייתה לאימחרי 'ר
 .סוינה תבוחמ ררחוש אוהו ,הדעווה שארב

 יקסעב זא לבוקמכ .זוחמב םיאנוטיסה ילודנמ ,תואובת רחוסל היה ןבואר 'ר .םינש ופלח

 לש וימסאל התוא םיאיבמ ויה ,הלשב וזשמו ,האובתה ילדנמל שארמ םלשמ רחוסה היה ,האובתה
 .דחוסה

 התוא רכמ אלא ,האובתה תא ול קפיס אל ,ןבואר 'רמ שארמ ףסכ לביקש ,םירכיאה דחא
 היהי רשפאש ידכ ,לקוע רכיאה לש ושוכרו תיטפשמ העיבת ודגנ שינה ןבואר 'ר .רחא יאנוטיסל

 עדוי ינא" :תקל ודמלי תרחא ,ותעיבת תא לטבל ןבואר 'רמ שרד יוגה .ןידב בייח אציי םא ושממל

 ,סויגה ליג תא תרבעש תונוטלשה תא תינוהו רקש-ידע תאבה התא .הנש הזיאב ,תדלונ יתמ קוידב

 .יוגה וילע םייא - "רהוסה-תיבב דחי ובשת ךלש םידעהו התא ,ןכל .רתוי ריעצ םצעב התאו

 תא רובעיש קידצה ותעשב שקעתה עודמ התע וניבהב ,םויאה עמשל ןבואר 'ר קחצ וביל ךותב

 | .ליגה םושיר לע רערעל ץעי וירבחל דועב ,יאופרה לולסמה

 עיגהשכ .הז זוחמל תכייש ןאבאראדש תויה ,יוהורודב יזוחמה טפשמה -תיבל הנולת שיגה יוגה

 .שוהובמ קידצה תכרבב הוולמ ,חטובו טקש ובילשכ ,םיטפושה ינפל לאימחרי 'ר עיפוה ,טפשמה םוי

 ונייעשכ .תונוטלשה תא המיר דציכו ,ןבואר ידוהיה איבהש רקש -ידע לע ויתונעט ןעוט לחה יוגה
 ךונאהש ,שרופמב םש בותכש ואר ,אבצה תויושרמ םהילא רבעוהש ,ןבואר 'ר לש וקיתב םיטפושה

 .וליג יבגל םידע לש תודע לשב אלו ,יתלשממה אפורה לש ותעד-תווח יפ-לע אבצה ןמ רוטפ לביק

 םלשל לכונה ןנולתמה לע וליטה ףאו קיתה תא ורגס ,לכו-לכמ יוגה תעיבת תא םיטפושה ותד

 .ידוהיל םייוציפו טפשמה תואצוה תא

 ןי'זיר יר"ומדא תודלותב יקב היהש ,ל"ז םכח קחצי 'ר לש ובס אלא היה אל ןבואר 'ר ותוא

 ןתינ יכ ,ל"קוצז קחצי יבר ,שוהובמ ןושארה ר"ומדאה לע דיעהש ,ובס יפמ עמש הזה רופיסה תאו

 .ונילע ןגת ותוכז .שממתהו םק ,חיטבהו רמא רשא לכו ונורג ךותמ תרבדמ שדוקה חור יכ תוארל היה

 .ןמא

 "םידיסחו םירומדא תורצחמ" תרתוכה תחת 20.2.1998-ב 'הפוצה" ןותיעב םסרופ רופיסה

 .ףיש לואש תאמ

 ןורקנבל .ר ןושמש :הז ךרכב סופדל איבה
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 יקצינטפש םירמ

 םירמה תונורכזה םימ הפיט

 ,לגס הרשו קיזייא קחצי - ירוה לש םרכזל
 ,הימי ימדב הרטפנש ,ןייטש רמת יתוחא

 .האושב ופסינש םהיתוחפשמ ינבו ידוד

 הל'צרמ היה יתולגה ימש) .לגס תיבל יקצינטפש םירמ ימש
 םיבר םירפכ םע ,רפס-תרייע ,ןאבאראדב ,1933 תדילי .(ילש
 הרומ ,טחוש ,בר םע ,תססות תידוהי הליהק הב התיה .הביבס
 ילעב ,(רוניכב הניגנ ולצא הדמל ימא) הקיסומל הרומ ,תירבעל
 דיריה ימיב דחוימב ,ססות רחסמ ,םיגוסה לכמ עוצקמ
 40000 תא ךורעל ,הרייעל ורהנ הביבסה יירפכ רשאכ ,םייעובשה
 * ירה .םהיתוינק

 - שידייל טרפ - הב תפתושמה הפשהש ,הרייע וז התיה

 תורייעב אקווד רתויב וטלב הלא תונוכתש המוד .תויתפכא ,בוט ןוצר ,הרזע ,תידוהי הווחא התיה
 םירעב רשאמ רתוי םיבר הבריקו תודידי יסחי הרשפיא תמצמוצמה ןתייסולכואש ,תונטקה
 .תולודגה

 התוא .הצימאו הצורח ,בל-תבוט ,הליצא השא התיה ,1860 תדילי ,לחר-היח ,ימא דצמ יתבס
 םתוא ,םידלי השישב תלפוטמ ,הנמלא הראשנ אתבס .ריעצ ליגב רטפנ אבס .הייחב ריכהל יתיכז

 הכניח רקיעב ךא .תוברתו הלכשה םהל קינעהל הגאד ףאו ,התלוכי בטימכ הלדיגו הסנריפ

 היה המש .םיינעל הרזעו הקדצ ,תלוזה תבהאל םתוא =
 .(רזעילא) רזל לש ותשא רמולכ ,"הקרזל יד" \

 יתשו םינב העברא ןיבמ הינשה תבה התיה ל"זימא |
 ,הפי השא התיה איה .(הקירוש) הרש היה המש .תונב
 הנתחתה איה .םלוכ לע הבבחתהש ,תסמונמו הנידע

 הרייעה ןב אוה םג ,1902 דילי ,הפהפי רבג ,יבא םע ₪
 .ונלש

 .לגס לרמו םהרבא ויה אבא ירוה

 וארק ןכלו יתדלוהל ךומסב הרטפנ איה
 תינמורל הנושש ,םירמ - המשב יל

 היה אבס .ילש - רוציקבו הל'צרמל
 דחא ידי-לע חצרנ אוהו תורעי רחוס

 היהש רעיב ותויהב ,םינמורה םיירפכה

 ,הריעצ הנמלא הראשנ אתבס .וילעב

 םינב השולש - םידלי השישב תלפוטמ

 קיזייא קחצי ,יבא .תונב שולשו
 - ריעצה היה (לגניא היה ויוניכש)
 יבאו םידב תונח התיה אתבסל .םהיניב

 .תונחב הל רזע

 יתחפשמה םתיב תא ונבו ואשינ ירוה
 .ןאבאראד ,םתדלוה תרייעב

 םירוהה הקירושו לגניא

 יקצינטפש םירמ לש
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 .הנטק הדלי יתויהב .(הירורב) הנורבו (ינא) םירמ ,ל"ז(רמת) הלטע :תונב שולש םהל ודלונ
 תמחלמ הצרפ .בר ןמזל אל ךא ,'א התיכב ,רפסה-תיבב דומלל יתרבע ךכ-רחא ,"רדח"ב יתדמל

 ,ונתוא וקרזש ,התיה םידוהיה דגנ ינמואלה רטשמה לש תונושארה תופידרה תחא .הינשה םלועה

 ןמ ונתוא ושריגש דע ,תויולכנתההו תופידרה ורבג לכ-רחא .רפסה-תיבמ ,םידוהיה םידימלתה
 ןיב ודירפה םילייחה .תודש ןיב רפע-ךרדב ,לגרב הכוראו השק הכילה תרכוז ינא .הרייעה
 .שוגול ריעל ,הינבליסנרט ןוויכל ושרוגש ,םידליהו םישנה ןיבל ,היפכ-תדובעל וחלשנש ,םירבגה
 לככ ונל הרזע תימוקמה תידוהיה הליהקהו םישדוח המכ וניהש םש

 .יוהורודל ,הבודלומל הרזח ונרבעוה ךשמהב .התלוכי ל"ז (ןייטש) לגס (הצוט) רמת

 םיפסוג םיבר םידוהי םע דחיו ,בר ןמז וניהש אל ןאכ םג
 ונלבוה תולפשהו תוללק ,תוכמיווילבו רקב תונורקב ונסמעוה
 רהנ תברקב ושחרתה םיארונ תוזחמ .הירטסינסנרט ןוויכל
 וגתאמ ושרד םינמורה .ינשה ודיצל ונרבעוהש ינפל ,רטסיינדה
 התשקתה ימא .'וכו םיטישכת ,ףסכ ,ךרע יצפח םהל רוסמל
 ןיכס איצוה םילייחה דחאו הרקי תעבט העבצאמ דירוהל
 אשנש ,'ץיבולדנמ קזיא ידוד .העבצא תא עוטקל דמע רבכו
 דחי ,תוטיעבב קרזנ אוהו אמא לע ןגהל הסינ ,ויתועורזב יתוא

 ןמ ונצלחנ ישוקבו תוחשל עדי אוה .רהנה ךות לא ,יתא
 לעמ תעבטה תא ףולשל אמא החילצה םייתניב .םימה

 .תונדמחב התוא ףטח לייחהו העבצא | % ל ו \' ה "כ רה ב ל ל

 רבעמ םינמורה ונתוא וריבעה תוקעצו תוללק ,תוכמב ,ךכו ל"ז לגס (הקירוש) הרש
 -יישב ,לגרב ונתוא שרגל וכישמהו (הדסא יבג לע) רטסיינדל םירמ לש אמא

 דצב לפנ וא הכילהב השקתה וא רגיפש ימ .םישושת םינקזו םיכוב םידלי ,םישנ לש הכורא הר
 םיבער םישנא .ונתוא ושריגש םינמורה םילייחה ידי-לע רק םדב הרונ ,תוחוכ-תסיפאמ ךרדה
 ונאצמ .הבופורט םשב רפכל ונעגה ףוסבל ...חרק תוכיתחב ,ךרדב םשפנ תא תויחהל וסינ םיאמצו

 ונתוא הריאשמ התיה אמא .הל ונתנש םידגב תרומת ,הרכיא לצא בולע ןוזמ תצקו םירוגמ םוקמ
  .ונליבשב ןוזמ ירייש ףוסאל ,הפשאה יחפב טטחל תאצויו אתבס םע

 ,רתוי לודג וטיגל ונחלשנו "ונלזמ לזמתה" תובורמ תואלת רחאל
 ,םיבער - םישרוגמ לש הפופצ היסולכוא םש התיה .בליגומ ריעב

 .סופיטה תלחמ םש הללותשה רקיעב .תולחממו רוקמ םילבוס
 םג .לארשי רבקל וכז אלו ןולחה ךרד הצוחה וקרזנ ורטפנש םישנא

 ונררוגתה .םויא היה רוקה .ונארבה והשכיא ךא ,סופיטב ונילח ונא
 ונל שמיש ךופה םידגב-ןורא .תושפג םירשע ילוא ,ןטק ןורדחב -

 | סוס גישהל חילצה םהמ דחא .ימא יחא ,ידוד םג ויה ונתא .הטימכ
 | (הצוט) רמת .והשלכ ןוזמ ונל גישה ךכו הביבסה ירפכב בבותסהו הלגעו
 הבער ,הדיב העוצפ ,ילש אבא לש תינייחא ,םיכומסה תונחמה דחאב ,הז ידוד אצמ םימיה דחאב
 םהמ ושרדו םתיבל וסנכנ םינמורה םילייחה .ידמל םידימא ויה ותשאו יבא יחא ,הירוה .תחנזומו
 .םהיטישכתו םבהז לכ תא
 .חורבל ולחה םהיתונב יתש .םתוא וחצרו גוזה ינבב םינמורה ורי ,םשקובמ תא ולביקש רחאל

 העלקנ העוצפה הדליהו ודרפנ ןה הציר ידכ-ךות .הדיב יתדוד-תבב ועגפו ןהירחא ורי םילייחה
 הלע המ עודי אל םויה דעו ,ודבא התוחא לש היתובקעש דועב ,םישרוגמה תוריישמ תחאל

 הל הנתנו התוא הצחר ,העצפב הלפיט אתבס ,ונתחפשמל הדליה תא וצמא אמאו אתבס .הלרוגב

 .לכוא

 ךותמ) םידלי השולש אצמ רחא רפכבו הנחמל ץוחמ לא בוש ידוד בנגתה תועובש המכ רובעכ
 ונייה וישכע .םהב םג הלפיט אתבסו ונילא םתוא םג איבה אוה .יבא לש רחא חא לש (השימח
 ,המדא-יחופת תופילק שפחל הצצורתה אמא .תמצמוצמ דואמ התיה ןוזמה תומכו הלודג החפשמ
 .דורשלו ונמצע תא םייקל ונחלצה והשכיא .ונרובע ןיזמ לישבת ןהמ תושעל ידכ
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 ל"ז לגס (לגניא) קחצי

% 

 .םידמ שובל רבג בצינ חתפבו תולדה החתפנ דחא םוי
 התיה הבר המ ךא .ינמרג ופאטסג שיא הזש ונבשוחב ,ונלהבנ

 ותוא הריהזה ימא !ונלש אבא הזש ונחכונ רשאכ ,ונתעתפה
 אבא .סופיט יקדייחב םהוזמ אוה יכ רדחל סנכיהל אל דימ

 רחא .וטיגל ץוחמ רוגל םיאצוי ונאש ונל רשיבו התוא עיגרה
 :ונילא עיגה דציכו ,וילע רבעש המ תא רפיס ךכ |

 םש .ץאלג ריעה דיל היפכ-תדובע לש הנחמב ההש אוה
 אבא .ותלוכי לככ ול רזע אוהו ימא לש היחאמ דחא רג
 תנמ ול תתל ורוהש ,וידקפמ לע בבחתהו ותדובעב ןייטצה
 הרזעה םע דחי .וירבחל רכומ היה הקלח תאש ,תלדגומ לכוא

 .ותינכות תא עצבל לחהו ףסכ םוכס סייג אוה ,וסיגמ לביקש
 וידקפמל רפיסו םינוש םיעבצ ופוג לע חרמ אוה דחא םוי
 אפורה .םילוח-תיבל חלשנ אוהו ,הדובעה תעב לבחנש
 ול רשפאל טילחה ךא ,םולכ ול ןיאש האר ותוא קדבש
 דחא דחשל אבא חילצה םייתניב .םימי המכ זפשאתהל
 עסנ ךכו ישיא קשנ םגו ןיצק לש םידמ ול קפיס הזו םילייחה

 ןיב ונתוא שפחל לחהו הירטסינסנרטל יסחי ןוחטיבב אבא
 דקפמ תא דחיש אוה ,ונתוא אצמ רשאכ .םינושה תונחמה
 התיבב ,רתוי םיבוט םיאנתב רוגל ונתוא ריבעה ךכו הנחמה
 חתפו רושיא גישה םג אוה .תוימוקמה תוחפשמה תחא לש
 .םיעבצל הנטק תונח

 לכ תורבוע ויה תולגע .םימויא ויה וטיגב םייחה

 רבקל םתוא תואיבמו םיססוגו םיתמ תואיצומו םוי
 עמשו תולגעה תחאל אבא שגינ םימיה דחאב .םיחא
 דחי ,הלגעה ןמ ותוא איצוה אוה .דלי לש שולח לוק
 ,םהב לפיט אוה .המוד בצמב םידלי המכ דוע םע
 גואדל ולכיו וששואתהש דע ,םהל גאדו םליכאה
 .םמצעל

 תפרח ולבס םישנא .רימחהו ךלה וטיגב בצמה

 םידימא םישנא רבעב ויה ונתרייע ינבמ םיבר .בער
 םיקה אבא .הבדנ שקבל ושייבתה םהו םידבוכמו
 אל םישנאש ידכו ,םניח ןוזמ תקולחל הדוקנ ותונחב
 אמאו אתבס ןיב ץצחש ןוליו הלת אוה ,ושייבתי

 םג ןה .ותוא ולביקש הלא ןיבל ,ןוזמה תא וקליחש
 התיהש ,ברה תשאל ,םש -םוליעב ןוזמ חולשל וגאד
 ןבדנכ יבא לש ועמש .םילוחו םינטק םידליב תלפוטמ
 ייובשמ םיברו הביסה לכב םסרפתה רתויב לודגה
 ןפואב" תמ אלש ימ .םהייח תא ול םיבייח הנחמה

 םתוא חולשל םינמורה וגאד ,תולחמו בערמ - "יעבט
 .גרוהל ואצוי ובש םוקמל

% 

 ל"ז (ןייטש) לגס (הצוט) רמתל ןורכזה תניפ
 למרכה תריטב "ןתפמ" ס"היבב

 דע םילוח-יתבב וזפשוא םיבר .יוהורודל - דרשש ימ - ונרזחוה .המויס ינפל הדמע המחלמה
 ונרזח המ-ןמז רובעכ .תובר זא ונל הרזע "טניו'ג" תרבח .תינפוג הניחבמ טעמ וששואתהש
 .ןאבאראד - ונתרייעל

 .דוסיה דע .וסרהנו וזזבנ םירחא םיתב .םהב ורגו וניתבל ושלפ םינמורה ונינכשש ונאצמ ןאכ

 הזה תיבב ררוגתהלו בושל ונלוכי אל .תורדק תנדס וב םיקהו םינכשה דחא שלפ ונלש תיבל
 .הנחמב תמש ,וגלש םידודה דחא לש ותיבב רוגל ונסנכנו
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 ה ו וו וורו וורו וו ויכוו

 ךכ-רחאו ימוקמהידוסיה רפסה-תיבב יתדמל .רתוי-וא-תוחפ םיילמרונ םייחל ונרזח םייתניב
 תויולכנתהמ ונלבס ,(תרתחמב) ינויצכ עודי היה יבאש ןוויכ .ןאשוטובב ןוכיתב דומלל יתרבע
 ב קר .לארשיל תולעל ידכ ,הינמורמ האיצי תרשא לבקלמ ונתאמ ענמנ ףאו תונוטלשה דצמ
 ונל ויה הצנטסנוק למנה ריעל העיסנהו תיבה ןמ האיציה םג ךא .הרשאה תא ונלביק 1
 :הקתפרה תניחבב

 הגלפמה תוריכזמל וכפהו םהמ םיינש ומרחוה ,םירדח השימח ויה וב ונרגש תיבבש ןוויכ
 םניע תחת ןמזה לכ ,םש רוגל וגל היה השק המכ דע רעשל לקנ .תימוקמה תיטסינומוקה
 אבא .תולובחתב התשענ למנל ונתאיצי םג ןכל .לוכי-לכה ןוטלשהו הגלפמה ישנא לש החיגשמה
 רצענ ךרדב .קריה תומירע ןיב ונרתתסה ונחנאו ,הריעה תיאלקח תרצות ליבוהש רדנט רכש
 ףוסבל ...םעז רובע דע ,סרית הדש ךותב ונרתתסהו ונצפק ונאו תרוקיבל םיכרד םוסחמב רדנטה
 .לארשיל ונגלפהו "הינבליסנרט" הינואה לע ונילע ,למנל ונעגה

 - םשמו תילתעב םילוע הנחמל ונרבעוה הינואה ןמ .ץראה יפוחל ונעגה הבר תושגרתהב
 . .םילהואב ונרג םש ,םידיסח-רפכ תרבעמל

 בשומב הדובע יל יתאצמ רצק ןמז רובעכ
 ודרי םימיה דחאב .ןוילעה לילגב ,תוילגרמ
 רפכ תרבעמו הפיח רוזאב םיזע םימשג
 ונפ םיבשותה .םימב הפצוה םידיסח
 ,זא םיאנתה ויה הלאכ .םיכומס םיבושיל

 .םישימחה תונש תליחתב ,הריעצה הנידמב
 .ונדבע יתויחאו ינא קר ,לטבומ היה יבא

 ב ,הלוסיח דע הרבעמב רוגל ונכשמה

 תירקב עבק-תרידב רוגל ונרבעו 5
 .אתא

 ל"ז ןייטש רמת ,הרוכבה יתוחא

 רוגל הרבעו הרבעמב ונתויּהב דוע הנתחתה
 אלו ריעצ ליגב הרטפנ איה .אתא תירקב

 תיבב חצנוה המש .םיאצאצ הריאשה
 דחא ןיינבו למרכה תריטב "ןתפמ" רפסה
 .ה"בצנת .המש תא אשונ

 ,םוי ותואב ונתחתה הריעצה יתוחאו ינא
 ונמקה ,םידיסח רפכמ םירוחב ינש םע
 דע תוררוגתמ ונאו םידלי ונדלי ,תוחפשמ
 .םידיסח רפכב םויה

 רפכב לודגה תסנכה-תיבב ונבצהש שדוק-ןוראב ונחצנה רזל תיבל לגס הרש ,אמא תא

 .םידיסח
 השוע ינאו ירוהמ יתדמל תאז .תלוזל רוזעל :הנוע ינא ,ילש ביבחתה המ יתוא םילאוש רשאכ

 .בר קופיס ךכמ יל שיו רתסב תאז
 :רמול הצור ינא ,האושה ילוצינל ישילשו ינש רוד ,םיריעצה לכלו ידכנו ינתחל ,ידליל ,ילעבל

 הלא תונורכז .הנטק הדלי יתויהב ,האושב ילע רבעש הממ םיב הפיט קר אוה הפ בותכש המ
 ונמע לע הרבעש הארונה האושה תא ורכזי ונירחא תורודה םגש הווקמ ינא .ייח לכ יתוא םיוולמ
 .דעו םלועל ונתמדא לע חטבל היחנו תונוסאו תומחלמ דוע עדנ אלו ןתי ימו

 - - הרכזל תכורפהו שדוקה ןורא |

 תסנכה-תיבב ל"ז לגס הרש לש
 םידיסח רפכב לודגה
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 הרטפנ ,1894 ,ןאבאראדב הדלונ ,רזל
 ,בליגומ | שוריגה הנחמב 1943-ב |
 | .הירטסינסנרט

 -- - 0 ירוה זל / 0 1

 | ,שרדוב הגייפו ץיבולדנמ לדנמ ןב קחצי לחר היחו םהרבא תב ץיבולדמ הליהת |
 | רטפנ.1881 ,הינמור ,ודבודב דלונ
 ,בל'גומ שודיגה הנחמב 1941-ב
 ה .הירטסינקנרט

 | (ץיבולדנמ (הילחר) הנשוש - םתב

 ל"ז 'ץיבולדנמ (שרדוב) הגייפו קחצי
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 םהרבא (ורמשוק) יתסא

 יתחפשמ תודלותמ טעמ

 םהרבא (ורמשוק) יתסא

 וא םיטפשמ המכב תצמתל יל השק
 לכ שי ירהש ,יתחפשמ תודלות תא ,תואקספ
 החפשמהמ ?ליחתא הממ .רפסל המ הברה ךכ

 רוקמה תוחפשממ ?יתדלונ הבש תמצמוצמה
 ?ץראל ונעגהש עגרה ןמ ילואו ?ירוה לש

 עבשו ל"ז ןמטיל ירוה :ךכ ליחתא ,ןכבו
 וא) יתסא ינאו יסוי יחא ,ורמשוק (א"חלבת)
 הצרא ונילע (תיבב יתארקנש יפכ ,הקירתסא
 שדוחב הז היה .ןאבאראדמ 1958 תנשב

 ,רושעל הסכ ןיב ,הנש 40 ינפל ,רבמטפס
 םוי תא .רופיכ םויל הנשה-שאר ןיב רמולכ

 ,ימא דצמ יבס םע ,ץראב ונישע רבכ םירופיכה
 ,הינתנב ורגש ,ל"ז לגס היח ותשאו םהרבא
 ותשאו ל"ז לגס ןמלז ,ימא יחא ,ידוד םעו
 .ינאפ

 שדח קרפ לש הלחתה וז התיה - ירוה יבגל
 וליאו ,יצחו הנש ןב טועפ היה יחא .םייחב
 ינא .עברא תבכ יתייה ,הרוכבה ותוחא ,ינא
 תווקת הברהו םשמ תונורכז טעמ יתבליש

 דחאתהל זעה םנוצר ךות ,ונב ועטנ םירוההש
 הפיאשו ,ץראב התיה רבכש החפשמה םע
 .דבלב םידוהי ןיב ,שדוקה ץראב תויחל

 תונכוסה ישנא ונתוא ונפה רופיכ םוי רחאל
 ,ןורשב "םיצורח רפכ" םשב בושיל הטילקהו
 רחוס ,ןוורפ יבא היה הינמורב .הננער דיל

 ריאשהל ירוה וצלאנ הינמור תביזע םע .רישע
 - הלעמו 50 ליגב ,ןאכו ,םשוכר לכ תא םש
 .שדחמ לכה ליחתהל

 תירבע דומלל תורשפא יבאל ול התיה אל
 סנרפל וילע היה יכ ,"ןפלוא"ב תרדוסמ הרוצב
 םוי-ריכשכ דובעל לחה אוה .החפשמה תא
 םוקמ תברקב היהש ,"לקח-ןיכי" לש סדרפב
 דע ,םינשה לכ דובעל ךישמה םשו  ,ונירוגמ
 תרקע םינשה לכ התיה ימא .היסנפל ותאצ
 ,םידליה לודיגל הנמז בור תא השידקהו תיב
 .הכימתו דודיע ךות ,הבר הבהאב

 ,תרוסמ לש הריוואב ,בהואו םח תיבב ונלדג
 ,אמא רקיעבו ,ירוה .הבוט חורו טייקשידיי
 - ןבומכו םהילע רבעש המ לע ונל רפסל וגהנ
 לע םהמ ונעמש .האושה תפוקתב םלבס לע
 לע ,הירטסינסנרטל םשוריג ,םתיבמ םתריקע
 יבא .לוכשו בער ,לבס לש ןהה תושקה םינשה
 הרופיצו ףסוי - וירוה .הדובע-תונחמב היה
 .האושב ופסינ ל"ז לדנמ ויחא ןכו ל"ז ורמשוק
 הדביא םש ,הירטסינסנרטב איה ףא התיה ימא
 הלמיולש ,היחא תאו ל"ז לגס רתסא ,המא תא
 .ריעצ יוליע ,הבישי דימלת היהש ,ל"ז

 הירטסינסנרטמ ורזח םה המחלמה רחאל
 ,םירבשה תא תוחאל םהילע היהו ןאבאראדל

 םהייח תא תונבלו ןוגיהו באכה לע רבגתהל
 .שדחמ

 רוגל וכישמה םה .1949 תנשב ואשינ ירוה
 הפיאש ךות ,ןאבאראדב םינש המכ דוע
 ומישגהל וחילצהש רבד ,ץראל תולעל תונויסנו
 רשאכ ,1958-ב ,םינש עשת רובעכ קר

 םהידלי ינש ,ונתוא םג םייתניב הנומ םתחפשמ
 .םינטקה

 תריוואש קפס ןיאו םיצורח רפכב וגרג
 ביבסמ קריה םע ,הילרוטספהו הוולשה ,רפכה
 רשוכ לעו ילע םג ועיפשה ,תיבב הריוואהו

 .הביתכב ילש תואטבתהה
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 רחאל שדוחכ ,1983 ראוניב רטפנ יבא

 ,(יחא לש רוכבה ונב) ינשה ודכנ ול דלונש
 העברא ןב היה ירוא ינב - רוכבה ודכנשכ

 דע רפכב ררוגתהל הכישמה אמא .םישדוח
 בצמב - הרבעוה רשאכ ,םינש שולשכ ינפל

 .הנח סדרפב תובא-תיבל - ידועיס

 בא ,הדירפל יושנ ורמשוק יסוי ,יחא =
 דבוע אוה .יניפו רואיל ,ירוא :םינב השולשל

 ה

 .הוקת-חתפב רגו ל"הצב חרזאכ
 ןאכו הינתנב רוגל ונרבע ינאו יסוי ילעב

 .ןוריל תבהו ירוא ןבה - ונידלי ונל ודלונ
 ונירוה תיבב ונגפסו ונלביקש המש קפס ןיא

 בושח .ונידליל םג ליחנהל םיסנמ ונאו ונמנפה
 תא ריכיו עדיי ריעצה רודה םגש דואמ
 .ונלשו - ולש םישרושה

 ורמשוק עבש המא -ןימימ .1981 ,םהרבא יסוי ל"חב םע התנותחב ,תבתוכה
 ורמשוק יסוי חאהו ורמשוק ןמטיל באה - לאמשמ
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 ןאילטס הטירוד

 ןאבאראדמ אריפש תחפשמ תודלות

 .אריפש הזירו ןואיל לש םתב ,1948 ,יוהורוד תדילי ,ןאילטס הטירוד ימש
 יוהורודב הדלונ ץרווש הזיר ימא .18.6.1919-ב ןאבאראדב דלונ אריפש (הלבייל) ןואיל ,יבא

 .25.12.1924-ב
 .הבא'צוסל יוהורודמ יתחפשמ הרבע 1949 תנשב
 ןהב ויחש םידוהיה לע ,יוהורודו ןאבאראדב םייחה לע םיבר םירופיס יתעמש יתודלי רחשמ

 רשאכ ,גחו תבש לכב .הירטסינסנרטב םהיתוחפשמו ירוה תואלת לעו הינשה םלועה תמחלמיינפל
 .ירוה יפמ תונורכזה ופטש ,דחי ונלוכ םיבוסמ ונייה

 העודי החפשמ ,אריפש תחפשמל ךייש ןואיל יבא
 לעב היה (לעכימ) לאכימ ,ויבא .ןאבאראד לש תידוהיה הליהקב
 ירצומ ,תיב-ילכ רכממל ,ונימי לש וב-לכ ןימ ,הלודג ּתונח
 ,תדבוכמ םינבר תחפשמל תב ,רטבילג הנימ ,ותשא .'ודכו תיכוכז
 התיב קשמב ןהו תונחב ןה ,תוצירחב הדבעו ודגנכ רזע התיה
 תרגוב ,הליכשמ השא התיה איה .תראפתל םידלי העברא הלדיגו
 הפוקתב םירבדמ ונאש חכשנ לאו .תורגב-תדועת תלעבו ןוכית
 םנחלושלו םידימא ויה אריפש גוזה ינּפ .20-ה האמה תליחת לש
 דימת הגאד הקידצה הנימ .הרייעה ישנאמ םיבר םיבוסמ ויה
 .םיקקזנל לכוא ריאשהל

 ידלי םג ודבע ,םימיה םתואב לבוקמכ ,תיתחפשמה תונחב
 רדסל וילע היה ,שולש ןב ותויהבש ,רפסמ יבא .החפשמה
 :םינב השולש ויה אריפש תחפשמל .םתוא רופסלו ףדמב םילפס
 ,םינבה תשולש ןיבמ .הלזיג ,םינוקז-תבו ,ןואילו רזייל ,לימש
 ךשמהל ויבא דגנתה ךכ לשב ."רחוס"כ םירושיכ ויה ןואילל
 וידומיל ימימ דליה תא ריכהש ,הרייעה בר .ןוכיתב וידומיל

 רוחבהש ונעט םירחא םידבכנ ןכו ,דומלל ונוצר תא עדיו רדחב
 דמע ויבא ךא .ושקובמ תא ול תתל אל לבחו םידומילל רשכומ
 קר .דומלל יתוא ןברדמו באכב תאז יל רפסמ היה יבא .ובוריסב
 תא םילשה 40 ליגבו דומלל ושקובמ תא שמימ אוה ותורגבב
 .תורגב תדועת לעב אוהו וידומיל קוח

 אריפש הנימ

% 

 ירחא םג םישגפנ ויה םה .הרייעה יריעצ לש דחוימה יווהה לע יתדמל ירוה לש םירופיסהמ
 זכרמ הוויה תסנכה-תיב .אוה-ודיקפתו דחא לכ ,םייתוברת םיגוח םימייקמו םידומילה תועש
 .הרייעה ידבוכמ ןיב ,ויבצ דיל בשישכ ,תסנכה-תיבב םיגחהו תבשה לע םוחב רפיס יבא .דכלמ

 םייחה ןמ םועטל ,דובעל ,טשרקובל 18 ןבכ זא היהש ,לימש עסנ המחלמה ץורפל ךומס
 ,ןואיל .החפשמה תונחב דבעו ימוקמ ןותיעב םירמאמ בתוכ היה רזייל .הלודגה ריעב "יאמצע"כ
 .הרוחס איבהל םיקחרמל עסנו תונחב השק דבע ,ויבא תווצמכ

 לובגה תא רבע ,םזינומוקב ןימאהו רחאמ .וירוה תיב תא רזייל בזע המחלמה ץורפ םע
 .יצאנה שלופה דגנ םודאה אבצה תרגסמב םחלנ המחלמה ךלהמב .םודאה אבצל סייגתהו מ"הירבל

 ונלביקש עדימ יפ-לע) היגמור לש הרורחש ינפל טעמ ,המחלמב גרהנ אוה .ןיצק תגרדל עיגה ףאו
 .(םודאה בלצהמ
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 םיגחב תויהל ,התיבה לימש רזח םיגחה תפוקתב ,ויתסב
 ,לכל תועודי ויהש ,ויתועדו רזייל לש ותחירב .החפשמה םע
 זוכיר הנחמל םתרבעהו החפשמה ינב רתי רצעמל ואיבה
 ךא ,םייוניעו בער ,רוקמ ולבס םה הז הנחמב .וי'ז-וגראטב
 ,םישדוח רפסמ רחאל ,וררחוש רשאכ .םייחב וראשנ
 .יוהורודב החפשמה המקמתה

 רתי לכ םע דחי ,אריפש תחפשמ החלשנ 1941 חנשב
 ושע םשל ךרדה תא .הירטסינסנרטל ,תוידוהיה תוחפשמה
 לאכימ לש ותחפשמ .חורבל וטילחה םה .תילגר הריישב
 וטיגל ועיגהו הריישה ןמ וחרב ךורב ויחא תחפשמו אריפש
 התיה תירקיעה היעבה .הז וטיגב וזכור םיבר םידוהי .בליגומ
 החרבהב וקסע ןואילו לאכלמ .תאזכ הלודג החפשמ ליכאהל
 .רטסיינדה רהנל רבעמ

 ,ץרווש תחפשמ םג ןהיניב ,תוחפשמ רפסמ ורג לודג רדחב
 גילז הלזיג ,הקיזיל םאה ,לדנמ באה :תושפנ עברא תב ,ימא תחפשמ
 לפרועמב קר תרכו ימא .(ולנמ) ןמרה ןבהו הזיר תבה
 תחאב ."הלועפ"ב היה דימת ,תיבב אצמנ אל אוה ללכ-ךרדבש רחאמ ,הפוקת התואב יבא תא
 .ותרכה ןדבוא דע םהיבור תותכב הכוהו םינמורה םימראדנ'זה ידי-לע ספתנ אוה וללה "תולועפ"ה
 .םויה דע ךכ לע םידיעמ ותפקרק לע תוקלצ ,ןהה תוכמה ינמיס ךא ,םייחב ראשנ אוה סנב

 וקל םיברו דואמ םידורי ויה וטיגב םיירטינסה םיאנתה
 הלח רוכבה ןבה ,לימש .ךכ לשב ותמו תוימוהיז תולחמב
 הלגתנ בליגומב תורבקה-תיבב ,ותרובק םוקמ .רטפנו סופיטב
 .1997 לירפאב ,"ץראה" ןותיעב רמאמ תאירק ךות יל

 החפשמה הרבעוה לימש לש ותומ רחאל םישדוח המכ
 ינב וחילצה םשמ .הצמשל עודי וטיג ,ץנידקס םשב הנחמל
 םולשתו תונכס ,םילודג םיישק ךות ,בוש חורבל החפשמה
 הלזיג םג רשאכ ,םישקה םייחה וכשמנ םייתניב .דחוש
 םירדווס הלילו םמוי תגרוסו הסנרפה לועב תאשונ הריעצה
 .םינמורה םיניצקה תושנל

 םתיבש םהל עדונ .יוהורודל םלוכ ורזח המחלמה םותב
 רחא רטפנ החפשמה יבא ,לאכימ .םייק אל רבכ ןאבאראדב
 ןואיל לע לטוה עגר ותואמ .58 ןב קר אוהו ,המחלמה סות
 אוה .הריעצה ותוחאו ומא ,החפשמה תיראש תא סנרפל לועה
 ןוטלשה ידי-לע המאלוה וזו תיכוכז ירצומל תונח חתפ

 .1949-ב יטסינומוקה אריפש (לעכימ) לאכימ
 ,התיבה ורזח םלוכו דורשל החילצה הירטסינסנרט תואלת תא איה םג הרבעש ,ימא תחפשמ

 ריעב םיניצקה דחא ידי-לע ספתנ תיבה .רבעב ראופמה םתיבמ רבד ואצמ אל ,םבושב .יוהורודל
 התהש ימא תחפשמ .הירטסינסנרטב תונחמל םתוא חלש ךכ לשבו הליחתכלמ ותוא דמחש
 = .יתבס תחפשמ תברקב תויהל ,ןאשקופל הרבעו דבלב רצק ןמז יוהורודב

 רחאל .םינמזה םתואב לבוקמ היהש יפכ ,ךודיש תועצמאב ושגפנ ימאו יבא ,רבד לש ופוסב

 תונובשח להנמ ,דמחנ רוחבל םייתניב האשינ הלזיג .התדלוה ריע ,יוהורודל ימא הרזח היאושינ
 השולש הדליו חוטיב-תנכוסכ הדבע הלזיג .ראנטוק דילי ,גילז (ל'צרמ) ריאמ םשב ,ועוצקמב
 .התחפשמו הלזיג יתדודל וגפרטצהו הבא'צוסל יתחפשמ הרבע ,הנש תב ינאו ,1949-ב .םידלי

 יבא .1954-ב ,התומ םוי דע ,התלכו ןואיל הנב םע הרג ,לעבו םינב ינש הלכשש ,הנימ םאה
 .1963-ב הצרא ונתיילע דע ,קוויש להנמכ "5130ט1ת1ג" תשורחה-תיבב דבע
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 הדובע לש םינש עברא רובעכו םי-תבב הבשייתה החפשמה

 דע םילהנמ םה התוא ,השבלה תונח ירוה וחתפ תצמואמ
 | .םויה

 תנשב הצרא התלע ,םייתניב הנמלאתנש ,הלזיג יתדוד

 סוירמל האושנ ,םייניש תאפור ,הימ התב םע דחי 6

 סילא ,ילר :תודומח תונב שולשל םא ,(ורוטיורק) ןומרכ
 ,למשח סדנהמ ,לאכימ רוכבה הנב הצרא הלע הינפל .תירשו

 םג למשח סדנהמ ,לואפ ,ינשה הנב םג .יקיו-ריאמ ,ןבל בא
 הלזיג .הצרא הלע ,טנדוטס ,ינוטל םירוהו הקינומל יושנ ,אוה

 .ביבא-תמרב הרג
 ,יעוצקמב תילגנאל הרומ ,הלא תורוש תרבחמ ,ינאו

 :השולשל םאו ןאילטס ן'ג ר"דל האושנ ,ןוכית ט"יבב תדמלמ
 םירג ונא .לבנעו לארימ ,(תיריאל יושנ) טנדוטס ,לאיבפ
 .ןולוחב

 אריפש ןואיל
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 1%7 ןאבאראד

 (ורמשוק) דוד-ןב הירא

 הנורחא הירגיס לביק םרטב ,תמ דודה

 םיבוהא םישנא - לגס תחפשמ

 ל"ז לגס הלייב

 קסע דוד .לגס הלייבו דוד ויח ןאבאראדב
 ,יתדוד התיה הלייב ותשא .תונוורפה תכאלמב
 ללגב םתוא יתבהא .היח יתבס לש התוחא
 יתחמש דימת .םביל בוטו םשפנ תוליצא
 םנב .רפסה-תיבמ יתושפוחב םהילא עוסנל

 ,טשרקובל רבעו הרייעה תא בזע ,ימס ,דיחיה
 .םידבב רחסב ליח השע םש

 וטיגב םיארונהו םירמה םימיה דחאב
 דודו הלייב םידודה יכ ימאל עדונ בליגומ

 ואבוהו הסיסג לש בצמב בוחרה ןמ ופסאנ

 לש זוכירה םוקמ ,ימוקמה רפסה-תיבל

 תא תוארל הקיפסה ימא .תומל םיכלוהה

 ,דוד דודה וליאו הרכה תרסוחמ הלייב הדודה

 רבד קר ימאמ שקיב ,ותרכה אולמב היהש

 תספוק םע הרזח רשאכ .הירגיס :דחא

 ךומס .םייחה ןיב היה אל רבכ דודה ,תוירגיסה
 .הלייב הדודה םג הרטפנ ךכל

 1944 ,לגס האילו ימס
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 1964 ,לגס (דלנוד) דוד דכנה

 תונש תא רבע ,טשרקובב יחש ,ימס ןבה
 אוה המחלמה רחאל .הדובע תונחמב המחלמה

 תוגובשח תלהנמ ,האיל םע ןתחתה
 השא התיה איה .הישעתה ןוירטסינימב

 ,ימאלו יל ,תובר ונל הרזעש ,המכחו המיסקמ
 האילו ימס .םתיבב ונרגו בליגוממ ונרזח רשאכ

 תונש רחאל ,ונלש םידיחיה המחנהו רואה ויה

 .ךשוחה

 1960 .,דוד ונב םע ימס

 םש תא אשונה ,ןב דלונ האילו ימסל
 האיל התמ ותדיל רחאל הנש .דוד :אבסה
 .ץראל תולעל טילחה ימס .ןטרסה תלחממ

 ,הירבטב הרבעמב ררוגתה הצרא ואובב
 תחאב ,ש"עתב בלתשהו אבס -רפכל רבע םשמ
 .ץפנ רמוח רוציי ,רתויב תונכוסמה תודובעה
 ,תואלמגל ותאצ דע וז הדובעב דימתה אוה

 ימס .דובכו הכרעה הברהל ותדובעב הכזש ךות
 .אבס-רפכב ,1994 תנשב רטפנ

 וידומיל קוח תא םייס דוד דודה-ןב
 ירחאו יאופר רושכימו הסדנה אשונב ןוינכטב
 ןוטגנישווב רג אוה .ב"הראל רגיה ויאושינ
 בושחימב תקסועה הרבח לעבו אישנכ שמשמו
 יל עודי .ב"הרא יבחר לכב םילוח-יתב לש
 קתונ ותא רשקה ךא ,תונב יתש ול ודלונש
 .ןיטולחל

 תא חיצנהל הווצמו תוכז ימצעל האור ינא
 םתישארש ,הלא יתחפשמ ינב לש םרכז
 ץראב םכרד ךשמה ,ןאבאראד הנטקה הרייעב
 ךכ-רחא ,בליגומ וטיג ,הירטסינסנרט םונהיגה

 .לודגה םלועב - ךשמההו לארשי -ץראל הילע
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 ןורקנבל .ר ןושמש

 - ןאבאראדמ רטכש והירמש םוחנ ברה
 הינמורב םיר"ומדאהו םינברה תדוגא ידסייממ

 ידסיימ ןיב היה ,שוה לש ךכ-רחאו ,ןאבאראד לש הבר היהש ,רטכש והירמש םוחנ ברה
 ןגסכ ןקויכ רטכש ברה .ז"שת ולסכב 'ח םויב הדסונ הדוגאה .היגמורב םיר"ומדאהו םינברה תדוגא
 תרהטו תורשכה בצמ רופיש ;תדהו הרותה תודסומ קוזיח התיה התרטמש ,הדוגאה אישנ
 .ל"וחמ תודסומ ידי-לע וחלשנש עויסהו תומורתה תקולח לע חוקיפ ;החפשמה

 .רלרמש יכדרמ ילתפנ ברה ,ץאש-יוהורודמ ר"ומדאה םג ףתתשה דוסיה סנכב

 (רדנוו ריאמ ברה תכירעב ,"היצילג ימכחל הידפולקיצנאה" ךותמ)

 אינמורב םינברהו םיר"ומדאה תדוגא

 תדוגא. תא שוהמ רסי? ן'שת 'ה ו3סכ 'ח םוי?ל רוא ונפפאתה מחה ונהנא הזב

 .אינטורב "םינברהו םירומדאה
 :ןמק?דכ תוט?חה ולכקתנו הדוגנאה תדובע? םיקרפ ישאר וניות וז הבישיב

 הנידמב תונושה םירעב הוביסיו הרות דומ?ת יתב תריעי י'? תרהו תרותה תורסומ קוזיח (א

 .םימייקה הרותה תווסופכ תכיסחו

 מ"יבוש .ם'יצומ ,םינברנ הכיסת "? הניומב תחפשמה תרהטו תוושכה כצמ תא קוח% (ב

 .'וכו םיו?טאה %ע חוקפ .םיחיגשמו

 . .המח?מה בקע ולק?קתנו וסרהנש תואוקמה רוסישו תוסרח תואוקמ ןיננ (ג
 רהת ןעמ? ?ינה תורטמל םיריחיו תודטומ יי תוהלשגה תוכימתה ?כ תא ק?ה?ו תקסל (ד

 .תודהיה ןרק תמרהו הרה ץוויח ?ש הנוכנה הרסמ? שומשו תקרוצ הקופה

 יאישנמ רחא ףא? תוכזו תושר ןיאש הוב ץירומו םיטדה תורסומנ תרחוב הפיסאה (ה

 .סמשב םיפסכ שוררלו [כק? א?ו אינמוו ינכר תא גלי? תמרוקה *םינברה תרוגא.

 ונתוסומב ךומת? .סבכאכ אוה הרותה באכו ?ארשי תרצ רחא ו%א ?כ? םינופ ונא

 י?געמב ונחני תיישהו ךיראה? שיש םו;מב רצקנ הרותה דובכ תמחמו :ןסקלדכ תבוחכה יס?

 .הרהסב המ?ש ה?ואג: הרוחה ןרקו ?ארש' ןרק תמרה? הכזנו תמאהו קוצ

 טטרקונ הפ .ק'פל ויטה תנש סימסה רעש הוו ס? 'ה םויל רוא היקאבוע |

 הדוגאה רסימ ,(* ןאקשאפמ ר'וסוא ק-כ איטילס ןא סריר < בי9 ה ש מ רובכה אישנ

 ?עופה איס] ,אצי?וס - ןפאטאכמ ר"ומרא א'טילש בראפרצב?יו ךינעה ךומזה

 טיב א | םהיר 2 א יסארה ריכומה ,סיהוכמ ר"ומוא ת'טיל<פ ןאמד'ירפ קהצי

 א-טיש ןא םרירפ ב ק7י הרוגאהךסימ ,ןאסאסאב - סאימ ר"ומדא איסי!ש וצנא ק

 ,אטיש סצ?ו?אי ןהכה רוז? א תואישנה ןנס .איטי!ש ןאשקאפמ ר"'וטרא ןב

 ,שוה ק"רבא ח:סילץ רקט כץ ץ ה'רמ ץ טו ה ! תואיפנה ןנכ .רוכמאסמ ריומדא

 2 . 3 ועוופ רוי א תווגאה יצעומו ילהנמ

 א-סילץ ןאפרנא? הט מ ,ןאטרקקאמ רידא אסיא בי!רצגניא המושס

 יהי? א .קסע!אמ ריוסדא איסילט יונכטש א ךינץ ה ןונה .יעדנענמ רומדא

 < ןג איטילס ןאמרדיר 5 %א ר ש יי ,ץיוואנרעעסמ ץימור איטי רצגניו%וס.

 .[ויצו] איטילש ןאקספמ ריומראןב איטילש ןאמרירפ קהצי .[?'צו|א-טי?ע ןאקשפמ ר"ומרא

 םיובנעואר :וד רכש יי אול? קידבא איטייט |ןאמ טונ ?אקוהי "תתמ

 .ןמארמ ר"ומרא אטילש ןיבור ט*'וי ררנסכ 9 א .ץץניטוארטסמ ר"ומדא איטילש

 רק רצ מש יכרדר מ יל הפ .?'צו סאימ ר"ומרא ןתה איסילש ןירק ?אה רדוד

 ,אקטסוומ איטילצ םיובנואר קיזייא ק ה צי .ץאפ - יאהארארמ ר"ומרא איטינס

 .אקירעמאב .איט?יש גרובססיפמ ר"ומוא ןכ  איטילש רקלפיי? אנא םהרבא

 ןרה>א .ה-ה3?צו קיטסטשי?אומ צ"הרהב איסילס רענאה "סשץה ץשוהי םהרבגא

 ברא פרק בויז ןרה א .איטילש ןעליסלאפמ ריומדא ןתה איטי ץיכ "רא

 ר-ומרא ןב איטילש םיובנצואר רט א .איטילט ןאסטאסאכמ ר"ומרא ןנ איטילש

 .91! רארכמ ריומוא ןב איטילש שטיווא? אכימ סו? ש א-טי?ש אנראווואנמ

 םיתניב'ע"בלנ (* .א"טי)ט רצרנעכמ ר"ומרא ןב איטילץ ןאמרנא? יאמ

 ה6טפהז וה.פוסהוא אזתַוגו:גא|א

 .בטעאטז6ו:ו| וז. 605ה8ז0| [|0ז%0:60 ן4

 ז"שת ולסכ 'זח טויב הרסונש חינמורב סינכרהו ם'ירומראה תדוגא לש רוסיה זורכ

 הינמורב םינברהו םיר"ומדאה לש דוסיה זורכ
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 הנושארה םתנשב םיסממ רוטפ ולביק םירחוס ;ןוצרב הב ולבקתנ םידוהיו 1792-ב הדסונ ריעה
 .1834 ירחא ,הזדרוטס לאכימ הבודלומ ךיסנ קינעה ,הכאלמ--ילעבל םג ,תופסונ תולקה .ריעב

 ללכמ 68% -כ) 1859-ב 2,472-ל ,1820-ב םידוהי 516-מ ,תוריהמב לדג ידוהיה בושיה
 םייתנשו 1897-ב הנגראתה הליהקה .תוורפב דחוימב ,רחסמב וקסע םידוהיה בור .(היסולכואה
 .ןושארה ידוהיה רפסה--תיב דסונ ןכמ-רחאל

 תא ןליאכימ הדביא ,הינמורל הניבוקובו היברסב חופיס םע ,הנושארה םלועה תמחלמ ירחא
 התוא לש תוריחבב .(32%) שיא 1,490 אלא הליהקה התנמ אל 1930-בו ,לובג-ריעכ התובישח
 להנימ ישנא ופידעהש ,םירצונה תולוק תרזעב ,היריעה תצעומב בור תידוהיה הגלפמה הלביק הנש
 .העבצהה תואצות תא ולטיב תונוטלשה ךא ,םידוהי

 1947-ב .ורזח םהמ םיטעמ קר .הירטסינסנרטל ריעה ידוהי וחלשנ הינשה םלועה תמחלמב
 .לארשיל רקיעב ,ץוח תוצראל ורגיה םבורו םידוהי 680-מ רתוי אל ריעב ופסאתה

 ידייה ררושמה .רקסילרטס יכדרמ סוכרמ הלכשהה תפוקתמ ירבעה רפוסה לעפו יח ןליאכימב
 1898) שיטרב ןואיל רייצהו ידייה ררושמה םג ןכו .(1966 - 1890) םוקמה דילי היה רפורג בקעי
1).. 

 (תוצופתה תיב לש עדימה רגאמ ךותמ)

 ןונבל לארשי

 ןליאכימ יתרייע

 םלועה תמחלמ ץורפ דע ,תידוהי ,הטקש הרייע .יוהורוד זוחמל תכייש התיה ןליאכימ
 | .הינשה

 תא דוקפל ,הנשה תולב תותבש םהל ועבק םה .יתרייע לע וגלד אל םייברהש רכוז ינא
 ןסכאתמ היהש ,[הבא'צוס] ץאשמ ץיבוקשומ בקעי יברל "תכייש" התיה "ךל ךל" תבש .הרייעה

 .ליבונר'צמ יברה לש ודכנ ,יקסרבט ילכימ 'ר ,ןיטוחמ ר"ומדאה לש התיה תרחא תבש .ונתיבב
 .ץינידימ יברהו ץואדרמ יברה ,יוהורודמ ןוזניבר םייח םייברה ןכו

 םיפינס ןוגראל הפיקמ תוליעפ החתפנ ,טאגרה תולילגל "הדובעו הרות" זכרמ תמקה םע
 דוד ויה םהיניב .רוביצה ברקב הבר תוליעפ וליגש ,םירבח לש הצובק הנגראתה ןליאכימב .םישדח

 יתרזמה תיב ןמאנ .ןמדנביל םחנמו הרפשו רמרק דוד ,דנז הנח ,דנז יזיא ,רצייווש הסדה ,תילגרמ
 .ןמרסו ןרהא ברה היה

 עשוהי יבר ,ןיטלעסמ ברה לש ונתח ,ןמרסו ןרהא ברה .ןמרסו םיחאה תא ןאכ ריכזנ
 החישה שיאו דסחב םאונ היה .ל"צז ןוסלריצ ברה לש וילכ יאשונמ דחאכ עודי היה ,לקנרפ

 .האנה
 םיקרפ עדי אוה .םירפסה רפס היה ירקיעה רוקמה ךא .ןרהא 'ר קני תורוקמ הברהמ

 ויעמוש תא הלעהש דע ,שרדמב שרדמ ,קוספב קוספ בלשמ היה .ה8-לעב ך"נתה ןמ םימלש
 .הירטסינסנרטל הלגוה אוה םג .םיאישל

 םע הינמורמ אצי י"שת תנשב .תינויצ תוליעפל דימ םתרנ ,הירטסינסנרטמ ובוש ירחא

 ריעב יזכרמה תסנכה -תיב ברכ ןהיכו הפיחב בשייתה ,לארשיל עיגה דנלוה ךרדו רעונ-ינב תצובק
 ת"לשת תנשב רטפנ .ינברה ןידה-תיבב ישאר ריכזמכו

 ןהיכש ,לכימ ברה :בנישיק תבישי ידימלת םה םגנ ,ויחא תשולש תא ריכזהל יוארה ןמ

 7 תאצל תילצה ה ברהו ,הפיחב ןהכמה ,לארשי ברה ,ןולוח לש הברכ
 רבדמב ןח אצמ" רפסה ךותמ
 ןורקנבל 'ר ןושמש :סופדל איבה
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 ודיקפת םייס ןונבל לארשי
 הפיחב תיתדה הצעומה שארכ

 אשנש דיקפת ,הפיחב תיתדה הצעומה שאר דיקפתמ ןונבל לארשי לש ותשירפ םע
 ולטנ הבש ,תדבוכמו םיפתתשמ תבר הביסמ ול הכרענ ,הנש םירשעכ ךשמב תוריסמב וב

 הכרב ירבד ובו תרדוהמ תרבוח האצוה ףאו םיבר רוביצ ישנאו הינבר ,ריעה שאר קלח
 .תויוכזהו םילעפה-בר שיאל הרקוהו

 .תוברתהו ךוניחה רש ,רמה ןולובז רמ לש ותכרב ירבד ןאכ םיאבומ

 ךרד-הרומו גיהנמ ,ןונבל לארשי 'ר

 ,יחיש ןונבל לארשי 'ר ונדבוכמו ונריקי תא ריקוהלו דבכל ,םתיגה יואר רבד ןכא
 ,תיתדה תונויצה לוע תא ,דואמ תובר םינש ךשמ ,תופיקתבו תונידעב ,ויפתכ לע אשונה
 תא גיהנה ותוריעצבש רחאל ,הפיחב- הלוכ תיתדה ,םצעבו תימואל-תיתדה הליהקה
 .הינמורב ותעונת

 וריקוהלו וכירעהל ינדמיל ,ל"ז ירומ יבא דוע) ירוענמ ןונבל לארשי 'ר תא רכוז ינא
 ומע יכרוצל הבושק ונזואש ,יתעונתו יתליהק גיהנמכ (ןמאנ רוביצ-חילשכו םדאכ
 ,תונלבסב םניינעו ויחלוש רבד איבהל רסמתמו עגייתמו חרוט ולוכ-לכשו ,ותליהקו
 .יוצר ןורתפ ידיל ,תוליעיב

 ,ץייווש ,הבנ'ז לש ישארה ברה ,ןרפש רדנסכלא 'פורפ ברל םינפה תלבקב ןונבל לארשי
 הפיח לש םיישארה םינברה דמעמב
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 ,תויממעהו תומיענה ,ויתוכילה תוטשפו וינפ-רואמ לשב ,רענכ ותוא יתרקוה
 רוביצ-ליעפל המגודכו העונתה תגהנהל רקיו ריכב ףתושכ דואמ וכירעהל יתכשמהו
 רש ,דעסה רשכ םהיניבו ,העונתב םינושה ידיקפתב חישו-גיש ומע יל היהשכ םג ,תפומל
 ונגציימ כ"חאו הפיח תייריעב דובכבו הנמאנ ונתוא גציימ אוהשכ ,ךוניחה רשו תותדה
 .השארכ ,תיתדה הצעומב הנומאב

 וירבח תכרעהל הכז ,רוביצה ךותמ הלעש ,אוהו ,תיניצרו תדבוכמ התיה ותוחילש לכ

 םגוצייב הליגש ןורשכה םושמו ותוישיאבש תונייוצמה תונוכתה ינפמ ,םתרקוהו ויחלוש
 ,םייתדה ,םייכוניחה ,םיינחורה םהיכרוצ יולימבו םחור תנבהב ,ותליהק ישנא לש
 | .םייתרבחהו םייתליהקה

 לע רומשל ליכשה הכלהמבש ,םינש-תכורא תוחילשל ,'יחיש ןונבל לארשי 'ר הכז
 ותוחילש תא אלמל עדי אוה .הלועפה תודחאו תורושה תודיכל לעו תירבחו הבוט חור
 רקיעב ,תושעל ךירצ ללכב רוביצ-חילשש יפכ ,הנוגה ךרדב התוא השעו יואר ןכותב
 .םדאו םיקולא יניעב ןח אצמו ותוחילשלו ויחילשל דובכ איבה ךכ .יתד רוביצ-חילש

 ,ויכישממ  ילגרל רנ היהת ליחנהש תיתליהקה תוגיהנמה תשרומש ןוצר יהי

 הכזיש ןוצר יהיו .תיניינעהו הלוקשה ,המכחה ותצעל בישקהל הבהאבו ןוצרב םיכישממה
 הבוט חורו תואירב ךותמו ,םידבכנהו םירקיה ותחפשמו ותייער םע תובוט םינש הברהל
 !םירשעו האמ דע - הפיחב ונחילשו וניגיהנמ ריכבכ - תכרובמ תוליעפ ךשמהו

 הבר הרקוהבו תודידיב
 ,רמה ןולוב| =

 תוברתהו ךוניחה רש

 הנשכ ינפל רטפנ ל"ז רמה ןולובז רשה

 ךורב ורכז יהי
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 הפי ב"א

 נץ 268001 רודה-ןב ירוא
 טעסינוטרופוא רפוס - (1971 - 1895)

 דלונ (יתימאה ומש היה הז) גרבנירג החמש
  תלד ינב ויה וירוה .1895 לירפאב ,ןליאכימ הרייעב
 רוסחמב וילע ורבע וידוענו ותודלי תונשו םעה
 וידומיל תא םייסל וליפא ול ןתינ אל .הקוצמו
 אצי יממעה רפסה-תיב תא רמגש ירחא .םיינוכיתה
 הביבסב דלונש ןוויכ ."תוירבה ןיב" וכרד ול סלפל
 ותודלי תונש ןמל גפס ,תידיסח חור תייוור ,תידוהי
 רוקמ השמיש איהו ,תאזה הריוואה ןמ והשמ
 .תויתורפסה ויתוריצי בטימל הארשה

 וית תונשב בתכש םייפרגויבוטוא םיפדב
 ,הבישיל וחלשל ושקיב וירוה יכ רפיס ,תונורחאה
 ךותמ .םלצ תויהל הצר אוה ךא ,תונברל ךמסויש
 הכאלמ" ןושארה והזחמ רצונ הז יתיב טקילפנוק
 אוה .דבלב 12 ןב זא אוהו ,שידייב בתכש "הכלממ
 םשב םהילע םתחו שידייב תוזחמ תביתכב דימתה
 .(היאושינ ינפל ומא תחפשמ םש) טדימש ןועמש
 ידי-לע 1919-ב המבה לע הלעוה ןושארה והזחמ
 ותחפשמ הבשייתה םש ,הליארבמ םיבבוח תקהל
 .ןליאכיממ הרקעש רחאל

 םינוחריהו םינועובשה ןמ המכב תוסמו הזורפ יקרפ םסרפל לחה 30-ה תונשב
 םשה תא ומצעל רחב אוה .תידוהיה הקידוירפב םגו ,הינמורב םייזכרמה םייתורפסה
 םימישרמה וישעממ דחא התיה הז םש תריחבש קפס ןיאו ,רודה-ןב ירוא יתורפסה
 .וייחב "תינויצה" הפוקתה לש המוציעב זא דמעש ,שיאה לש רתויב

 ,רפסה רוביג .1934-ב הנושארל עיפוה "םירשעה האמה וטיג" ,רתויב בושחה ורפס
 םילעופ תצובקל המ-ןמזל ברקתמ אוה .םייחב הזיחאו ךרד ול שפחמ ,ואדנל ךורב
 :ישטארטסיא טיאנפ ירטלורפה ינמורה רפוסה זא לעפ הברקבש ,הליארבב םיטסילאיצוס
 תומולח לעב ,דדונ ליכשמל ףרטצמ אוה ןמז רובעכו ינויצה הנחמל רבועו התוא שטונ
 ."דנוב"ה הנחמל ברוקמו שידיי תפש לש הדיתעב ןימאמה ,םילודג

 ורוביג תא וראתב יכ חינהל רתומ ,הלא םילוגלג רבע אל ומצע רודה-ןב םא וליפא
 לא הצקמ סוסיה אלל רובעל ןכומו תולקב שאייתמ ,תוביצי-רסח םדאכ ואדנל ךורב
 .ולש ויפוא לע ,ומצע לע תמייוסמ תודע םג רבחמה רסמ ,הצק

 םידוהיה םירפוסה ןיבש םיטלובה דחאכ רודה-ןב ירוא בשחנ םישולשה תונשב
 ןושלב רצויה ידוהיה רפוסה לש הקיטמלבורפל אוה ףא שרדנ וירבחמ םיברכ .הינמורב
 בתכב םסריפש רמאמב .ןירדהמל תימואל זא התיה ולש ותדמע .יח אוה וכותבש םעה
 ללכ ייח תא תויחל בייח תינמור בתוכה ידוהיה רפוסה יכ ,רודה-ןב ןעט "4081" תעה

 ּוקנאי לסרמ תאמ םושיר
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 "הוו ויו טאההההרררררר ב --תאא ו

 לכוי ךכ קרו ,ךייתשמ אוה הילאש הליהקה לש םייתוברתה םיכרעה לע ןעשיהל ,לארשי
 .תינמורה תורפסב ךרע לעב רפוס תויהל

 ,תיתרבח-תירוביצה ותוליעפב תויבקעבו תינויער תוביציב םלועמ ןייטצה אל יכ ףא

 דעווה" םע הלועפ ףתשל לחה רשאכ ,הנורחאה המחלמה ירחא "תושעל לידגה" אוה
 .וינוותיעב םיעובקה םיפתתשמה דחא היהו (תינמורה היצקסבייה) "ידוהיה יטרקומדה
 ןמ רתסלפ-יבתכ םע םיתיעל ולבגש ,םיפירח םיינויצ-יטנא םירמאמ תורשע בתכ אוה
 .ורבע םימימ ויתודמעל תטלחומ תושחכתה ךותמ ,רתויב םייוזבה

 ריאשה אוה .הלא םינשב וישעמ ידי-לע המתכוה רודה-ןב ירוא לש ותוישיא קר אל
 .(1961) "ילסרבינוא רחסמ תיב - ץנולבג" ןמורה תרוצב עישרמ "יתורפס טנמוקוד" םג
 תויטילופ תויחנה יפ-לע םעפה ךא ,ידוהיה יווהבו אשונב לפטל רודה -ןב רזוח ןאכ
 תידוהיה תונגרובה ינפ תא ריחשהל ,יטסינומוקה רטשמה תא תרשל אב אוה .תורורב
 .תידוהיה תוימואלה ינפ לעמ "הווסמה תא דירוהל"ו

 םהבש ,רפסב םידיחיה םיקרפה .טלחומ ןולשיכ אוה הז רפס ,תיתונמא הניחבמ
 רודה-ןב לש הז ןמור .ידוהיה יווהה יקרפ םה ,המחלמה ינפלמ התמרל ותביתכ הלעתמ
 תונגרובה תא ראיתש ןוויכ :םיימשיטנאה םירציה לש שדחמ יובילל ותמורת תא םרת
 וליחתהש תוינמואלה תומגמל ןיעדוי-אלב וא ןיעדויב עייס ,תיסרא האנשב תידוהיה
 .םישישה תונשב הינמורב תוחוור

 .אטח לע הכיה אל ,הטרח ינמיס תונורחאה וייח תונשב ףא הליג אל רודה-ןב ירוא

 .וכרדל ןמאנ היה דימת יכ חיכוהל שקיב קר אוה

 ןייטשדלוג זכרמ תאצוהב ,1940 - 1880 הינמורב םידוהי םירפוס - "םירז תודשב" רפסה ךותמ
 .ביבא-לת תטיסרבינוא ,תוצופתה רקחל ןוכמה ,הינמורב םידוהיה תודלותל ןרוג
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 שיטרב ןואיל לש "דומעה"

 םיטרפ) .(1981 - 1898) שיטרב ןואיל רייצהו ידייה ררושמה לעפו יח ןליאכימב
 רעד" ורישמ ןושארה תיבה תא םיאיבמ ונא ןאכ .(200-199 'מע ,'א ךרכב ,וילע תונורכזו
 "ןנעלקניוו עליטש" ויריש רפס לש רעשה תא ןכו ,(רבחמה לש רויא-רויצ םע) "דומע
 .1939-ב ,טשרקובב עיפוהש ,[תוטקש תוניפ ]

 דומע רעד

 ןלַָארטש עטיור-רופרופ עטצעלל

 ,ןגיוצעגפָארת+ ךיז ןבָאה

 רעגע-לעג רית+ ףיוא ןוז יד ל-לייזו

 .ןגיובעג ּפָאק .םבעד *ליטש ךיז טָאה

 ן-לעווק-ברעמ עָאלב ןופ ןותצ

 ,טיירפשעצ ךיז טנווָא רעד טָאה

 ,-למיה רעביפ+ ןוא דרע  רעביקצ

 .טיירב רעד ןיא ןוא גנע-2 רעד ןית+

 "דומע רעד" רישה לש חתופה תיבה
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 רדיק המלש

 ילש ןליאכיממ תונורכז לש "םיקזבמ"

 .המויס יל וארק יתודליב .ורקו'זוק לורטסו היספ - ירוהל ,1947 תנשב ןליאכימב יתדלונ
 הפוקתהו הרייעה לש הירוטסיהה ךשמ תמועל .1958 תנשב ירוה םע דחי ןליאכימ תא יתבזע
 יארוק תא ףתשל הסנא .הרידא איה ,יב הרגאנש תונורכזה תומכש המוד ,הב יתייח ינאש הרצקה
 .םהמ םידחא "םיקזבמ"ב

 ןוירהב ימא .םישדוח המכ הז ,קומע גלשב הפוטע הרייעה .ףרוח .1958 ראוני תישאר *
 הנא לש התיב לא יתוא חקול יבא .עגרה עיגמ ,עובשב ישימח ימימ דחאב ,הנהו .םדקתמ

 בקעי - םויכ) וקני ירבח םע הטימב םיקחשמב ילע רבוע ןמזה .תדליימל אורקל ץרו ורטובו'צ
 םיישחומ םיבשו םירבועה ילגר תחת אופקה גלשה שחרו רונתה ןמ הלועה תולחה חיר .(ילאכימ
 ותוא .יתדלומ תרייעב ,עברא ןב טועפ תויהל רזוח ינא .לומתא קר הז היה וליאכ ,הז עגרב ילצא
 .ישוש יתוחא הדלונ רקוב

 תנכהב םיבר תועובש לש הדובע התע-הז ומייס םישנה .תידוהי הנותח .1954 ויתס *

 ךרדב ,רחא תיבב םעפ לכ ,לושיבהו ןוגיטה ,היפאה תודובע רחא וגבקע םידליה ונא .םימעטמה
 תנכה - תרחא םעפו ,םישנ לש אתורבחב תופוע תטירמ לש "(368!2" םעפ .ברעה תועשב ללכ
 וו וע וי .תוגוע

 םלואה .המצע הנותחה הנהו
 ,תיתימא החמש .הפל הפמ אלמ
 .םינוניג לכ אלל ,תיממע ,הטושפ
 .תנגנמ וקזק הלקנעי לש תרומזתה
 .קוידב אל ?םירמזילכ לש ןונגס
 אוה .הלודג הוואגה !זא'ג ןונגס
 הרוצב ןואידרוקאב ןגנמ אוהו ונלשמ

 \ ו .האלפנ
 \( ,םייקתה עובשב ןושאר ימיב *

 - יי םירכיא .יעובשה קושה םוי ,ליגרכ
 24:48ש] | םירפכה ןמ ,הביבסה ןמ

 0 ג 7 \/ 1311
 'בג הרומה םע ,ןליאכימב רפסה-תיב לש 'ד התיכ | וןנלש הרייעל טי צב םירחא םירפכו
 לאמשמ ןושאר - בתוכה .1958 ,וצינ ,תיאלקח* םתרצות תא רוכמל

 ונגגח םידליה ונחנא .ימוקמה חזרמה-תיבב "המיגל" תחקל ןבומכו ,םהל ץוחנש המב דייטצהל
 אלש רהזית" :תוהמאה לש ןהיתורהזאמ םימלעתמ ,םינעוצה ידלי םע םיקחשמ ,םינכודה ירוחאמ

 ךרואל הרייעה תא םיצוח ונייה ןיבל ןיב .םהלשמ םידלי יד םהל ויה אל וליאכ ,"ךתוא ובנגי
 ןכש ,ןכוסמ יד "פמרט" היה הז .ףרוחב תולחזמהו ץיקב תולגעה ירוחא לע םילתנ ,ישארה שיבכה
 .םינפל בשיש ,רכיאה לש טוש תפלצה םיפטוח ונייה םעפ אל

 .(הנומת האר) 'ד התיכ ,םידומילה תנש םויס .1958 ץיק *
 ,הנבל הצלוחו םוח עבצב םירצק יורדרוק יסנכמב ,חצחוצמו יקנ ,תיבה ןמ רקובב אצוי ינא

 תולאש המכ לירגמ דחא לכ .הפ-לעב הניחב ,'ד התיכ לש םויסה תניחבל תודעומ ינפ .תיגיגח
 .רבסה-תיב רצחב ,םרותל םיכחמ םידליה לכ .ןהילע תולעל בייחו

 קרוז ,סיכהמ ןבא ףלוש ינא .ךכב הסונמ רבכ ינא .יב תעגופ ,ןבא םש-יאמ תפפועתמ םואתפ
 ןקלח ,יב תועגופ ןקלח .םינוש םינוויכמ ,ילע תוכתינ תופסונ םינבא .וב עגופו- ףקותה לע

 ₪. <. ה -% -- 8 0 : + 6 ארל 8 8
8 / / . | . . \ | 9 -. 
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 ינא .הרירב הל ןיא .התרטמב תעגופ - ילש ןבא לכ .ץע עזג לא יבג ,ץרמב ןנוגתמ ינא .תוספספמ
 בישמ ינאו .םינבאב ףקתומ ינא ,ונממו רפסה-תיבל יכרדב ,םוי לכ .הסונמו ןמואמ םינבא עלק

 | .הרעש המחלמ
 .התיבה חרובו הכוב :רבשנ ינא ,הניחבה חתמ ללגב ילוא ,םויה לבא
 םע רבדל ךלנ" ,אמא יתוא העיגרמ - "תויוטש" "!רתוי רזוח אל רפסה-תיבל ינא ,אמא"

 הגולפ תדקפמ התיה איה .הילע ךומסל ךירצ .תוניחבה רחאל ןיינעב לפטת איה ,וצינ 'בגה ,הרומה

 ..."םינש רשעכ ינפל 'םירנויגל'ב
 דיחיה (ןב) ידוהיה יתייה .דואמ הפי יתחלצה .ינמורה ןונמיהה תא טטצל יתלרגה הניחבב

 .תוידוהי תונב רפסמ דצל ,התיכב
 .ינממ רשואמ היה אל .לארשיל הילעל רושיא ונלביק הנש יצחכ ירחא

 רלג בקעי ר"ד

 ןליאכיממ המורת יפסב

 תפצב ובשיש הינמורמ םילועל וקלוח
(1906) 

 ויהש ,בקעי-ןורכזו הניפ-שאר ידסייממו ןויצ-יבבוח ןיב קר אל ויה הינמורמ םידוהי

 הנושארה הילעה ינפל םינש תורשע ולעש הלאכ ויה אלא ,לארשי-ץראב תונושארה תובשומה

 תורגסמב ויחו הירבטבו תפצב ,םילשוריב בשייתהל ורחב הלא ."ןשיה בושיי"ל ופרטצהו

 אל הסנרפהו תושפנ-תובורמ ויה םילועה תוחפשמש ןוויכ ."םיללוכ" - םאצומ יפ לע תופתושמ

 ל"וחב רקיעב ופסאנש תומורתמ ,תיפסכ הרזעל ,שממ תוינע ויהש ,ןהמ תובר וקקזנ ,היוצמ התיה

 ."הקולח" הארקנ וזו

 הדפקה התיה דימת אלו הילבקמל הקולחה לע םינוממה ןיב תוקולחמ וררועתה הז עקר לע

 ."הקולחה" ןמ םיפסכ תלבקל םיאכזה לש ןוכנ םושיר לע וא תקדוצ הקולח לע

 לארשי 'ר ,הניבוקובבש ץינ'זיוומ ר"ומדאה םיכסה ,1906 תנשב ,םינוממה ןיב תקולחמ ללגב

 ברה םיאבגהמ ,ןליאכימ תליהקמ העיגהש ,ינמור קנרפ 829.25 ךסב המורתש ,(1860-1936) רגה

 לע ,[תפצב] ללוכה ילהנמ ידי-לע קלוחת ,רינרו ריאמ ןתנ ריבגהו ןידה-תיב בא ,ץיבורוה השמ

 .לבקמ לכ לש ודי-תמיתחבו תררובמ המישר יפ

 ישנא ,שפנ 1,055-ל הקולחה יפסכ לש טרופמה ןובשחה םסרופ ובש "תלצבחה" ןותיעב

 ןומה ןיב רשא תובבלה דוריפ םעטמו" :ןייוצ ,הירבטבו תפצב ,םילשוריב םיינמורה םיללוכה

 אצינזיוו ק"דבאגה) א"טילש לארשי בהוא ונאישנו וניבר ןרמ רתענ עודיכ ,ןעינעמור ללוכה ילהנמ

 הכרבה םינפ לכ לע רשא ,םיחלושמהו םיאבגה תשקבל (שדוקה ץרא לכרמאו םיקולא אישנ

 ."ולש ללוכה ילהנמ ידי-לע קלחתי ,תאזה הטעומה

 קנרפל םישורג 5.36 לש רעש יפל) םיינמ'תוע שורג 4,441.30 ויוושש ,רכזנה םוכסהמ

 לאיחיו ףיירג הידבוע םינברה ,תפצב הינמור ללוכ ינוממל שורג 1,332 םהש ,30% וחלשנ (ינמור

 577.20 םהש ,13% וקלוח הירבט ישנאלו המוד םוכס קלוח םילשורי ישנאל .הילקעז ןרהא

 .שורג

 (1991 סראמ ,59 ןוילג ,הבושייו לארשי-ץרא תודלותל הרדתק :ךותמ)
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 שילא םירמ

 ירצבמ הנשוש
 ןליאכימ לש הנושארה הצולחה

 לכ ךרואל .הפיח ץרפמ תא םירבוע
 ,תשורח-יתבו הישעת ילעפמ - ךרדה

 ךא .םימיענ אל תוחיר לילב םיטלופה
 ךתוא ףפוא רבכ ,החרזמ הרצק העיסנב
 רפכל ךרדה ידיצ ינשמ .תודש לש חיר
 העור רקב רדעו אשד ירכ - םידיסח
 תלבק רדסמכ םיהובג םישורב .םהב
 .רפכה ירעשב אבל םינפ

 תויבבלב ךא ,סקט לש םינוניג אלל

 הנשוש הרבחה ינפ תא הלביק תיעבט
 רבכשמ הצולחו הקיתו תיאלקח ,ירצבמ
 .םימיה

 תורבוע ונא םיחרואה רדחל ונכרדב -
 הלודג הרעק ונחלוש לעש ,חבטמה ךרד [

 םילסו הניבג םע םיילד ,םיחופת האלמ |
 .ןגה ירפו הדשה תבונתמ

 .רדוסמו קירבמ לכה - המינפ תיבבו
 ךותמ הפיקשמ ל"צז קוק ברה תנומת |
 בוט :תזמרמ וליאכו ריקה לע תרגסמ \
 המדא ידבוע לש תיב ,הזה תיבב תויהל |
 .דסחו הקדצ ישוע ,הרות ישנאו =
 השישקה תיאלקחה הליתתהשמ -

 תשרפ | הלוגנ ,היתונורכזב ףדפדל |

 ,הנש םישולשמ הלעמל לש הירוטסיה
 הצרא התלע) .לארשי-ץראל האב זאמ
 ב םידיסח רפכל הפוטצהו 1925-ב
9)).. 

 ועיגה םשל ,טשרקובב ילארשיצראה דרשמב הריכזמ הנשוש התיה התוריעצב
 רוחבל האשינשמ .הביל תא ובש הלא לכ .תינויצה העונתה ןמו ץראה ןמ םידהו תועידי
 ,יברה םע ץעייתהל ןבומכ וכלה ,ץראל הילע לע בושחל ולחה םהינשו ןילופמ הבישי
 הלאששמ .החלצ ךרד םהל לחיאו ותכרב תא םהל ןתנ הרוגידס- לשימשפמ יברה ,אוהו

 םירוביגה ןמ ונניא ,רבעשל הבישי-רוחב ,הלעבש ךכ לע ותעד המ הריעצה השאה ותוא
 אל אוה םא ,רבד ןיא" :יברה הנע ,השק תינפוג הדובע דובעל לכוי דציכו תינפוג הניחבמ
 ."ודבעיש םירחא לע חיגשי ,דובעל לכוי

 התיב תוכילה היפוצ איה התע דעו זאמו .ךרדל םיינשה ואצי םתחתמאב וז הכרב םע
 הריפת ,םידליה לודיג - ומצע תיבה קשמבו ןגב ,לולבו תפרב :לכב תוקסוע הידיו
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 םיאנתו םימב רוסחמ וררש ומצע רפכבש םימיב תאז לכו - הסיבכו לושיב ,םינוקיתו

 .רתויב םישק
 םכח"ה לעב ןואגה תלשושמ התיהש ,החונמה המאמ הנשוש השריש תונוכתה תחא

 דימתמ התיה ךכו .הרצ תעב תלוזל הגאד ,הקדצבש םיניינעל חתופמה שוחה אוה ,"יבצ

 ,אריפש תינברה לש הדוסימ םישנל ח"מג תפוק ר"וי השמיש איה .שפנ-רמ לכל תבותכ

 תוחבשמל תונטק תואוולהו "רתסב ןתמ" םינתונ הפוק התואמ .לבוי יצחמ הלעמל ינפלמ

 .תוקקזנ

 .הילע תטילקב תובר הנשוש הלעפ תונורחאה םינשב

 ,ויבא קשמב דבוע דחא ןב .הדובעה סמוע לע הברהב ולקה םהו ולדג םידליה ,ה"ב

 אוה הנורחאלו הנש 15 הז םיריעצ םיאלקח תכרדהב קסוע ,יברה תכרב יל ,ומצע באהו

 .ותיבל רזוח אוה תותבשל קרו ןומימ רפכב ךירדמכ שמשמ

 ךוניחב םג .םירוצ ןיעב ,תיצוביקה העונתב םג אוצמל רשפא ירצבמ תחפשמ תוגיצנ

 "ןוגד" תרוגממ לש םיריכבה הידבועמ אוה רוכבה ןבה וליאו ירצבמ תב הליעפ יתדה

 .הפיחב
 איהש) ףרוחל תוסכ הניכמ איה .ךרצנ לכל תבותכ אוה ירצבמ הנשוש לש התיב

 ירב .תבשל ףועו תימצע תרצותמ ןיי קובקב ,(וב שייבתי אל לבקמהש ,תנקתמו תסבכמ

 .םירופב קר אל ,הנשה תומי לכב "תונמ חולשמ" תניחבב םה קריו

 רפכ ביבס םיסכרה לע םינוחבהו תורבעמה וצצ רשאכ ,הלודגה הילעה ימיב

 תחנב הרוביד .םתטילקו םילועל הרזעב רתויב תוליעפה ןמ הנשוש התיה ,םידיסח

 .הירבדמ עפשוי אלש רשפא-יא הב שגפנה לכו הביחבו

 תשרב דומילל רפכה תורבח תושגפנ עובש לכב :הרות דומיל םוקמ םג שמשמ התיב

 הלוכ תישענה ,תילאיצוס הדובעל שגפמ םוקמ םג אוה ירצבמ תחפשמ לש תיבה .עובשה

 .סרפ לבקל תנמ לע אלש

 םאש - ונתחיש תא ירצבמ 'בג תמייסמ - רוכזל תוכירצ םישנש ,לכמ בושחהו"

 ,ישפנה טקשה .הנוכנל תאצומ איהש ךרדב םכנחלו הידלי לע עיפשהל הלוכי תיב -תרקעו

 יולת לכה ,ןבומכו .םידליה ךוניחל דוסיה ינבא םה םה תישיאה המגודהו ימצעה ןוסירה

 יתרחבש תרעטצמ ינניא ךא ,תוניחב הברהמ ,דואמ םישק ויה ייח .אימשד אתעייסב

 ףיסוי הכו רשיה ךרדב ה"ב םיכלוהה ידכנו ידלימ תינהנ ,ילמעב הכרב ינא האור .וז ךרדב

 ."םימי תוכיראו תואירב םהל ןתיו
)1960( 

 ,הרקיה ונמא ,השק הלחמ רחאל ,ונתאמ החקלנ 1962 יאמ ,ב"כשת רייאב ד"כ םויב

 .םדאו םיקולא תבהא ,תוריסמ ,שפנ-תוליצא הב וגזמתנש

 .התומב התיה 64 תב
 .ךורב הרכז יהי
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 לגס (םירמ) הצניש

 העשת תב החפשמב םינוקז-תב ,1910 תנשב הדלונ

 ןליאכימב בר היה ץיבורוה שיא השמ ברה ,היבא .םידלי

 רבעמ ףאו הניבוקוב לכב רכומ ,תדבוכמ תינרות הטירוטואו

 .היתולובגל
 תרמוש איהו יתחפשמה הסוחיב דואמ האג םירמ

 | תכלוהה ,ץיבורוה תחפשמ לש ןיסחויה-ןליא תא הלצא
 !16-ה האמה לש התישאר דע ,תינרוחא

 ,היצילגבש ןיטאינסמ לגס הצניש לש המא אצומ

 | לארשיל התלעשכ ,םימיל .םידימא םירחוס לש החפשממ

  תארקנ איה זאמו המא םש תא הל הצמיא איה ,(1950)
 .הצניש-םירמ

 תיב תא תרכוז הצניש .םימכח ידימלתל דעו-תיבו םח ידוהי תיב היה ןליאכימב ברה תיב
 תודהיה תריווא .םיחרוא תסנכהו םידסח תולימג ,הרומחכ הלק ,תווצמ תרימש ולוכש ,היבא

 תירבעה הפשה תעידי ךכ ךותבו תודהיב בר עדי .הייח ימי לכ התוא הוולמ היבא תיבב הגפסש
 .אבא תיבב השכר איה (היפהפיו הרישע תירבע תרבדמ הצניש)

 לגס םירמ-הצניש

 תיבב הרקיב איה תאז םע דחי יתליהקה זכומהו תסנכ תיב תויכו 4ער
 ןמטוג יבצ ברה - "ףסוי בקעי תיב" ופי-ב!'בא-לתל

 םייללכ םידומיל הדמל ובש ,יללכה רפסה | | ביבא-לת ,1ג ןיעיקפ 'חו
 ז"נשת טבש דיטנ

 אל השכרנ הבחרה התלכשה ךא .תופשו
 .רפסה-תיבב קר םכש

 תונרקסב הצניש הנייטצה הירוענמ
 השכר איה תובר תועידיו תילאוטקלטניא הרות רפס תסנכה

 .תיטקדידוטואכ המצעל | ,16.00 העשב ,(22.1.97) ז"נשח טבש ד"י יעיבר םויכ ה"יא םייקתי
 ץיבורוה הצניש הדמיל הירוענב .א"ת ,12 ןיעיקפ 'חר "ףסוי בקעי תיב" תסנכה תיבב

 הלהינ ןכו ןליאכימב ידוהיה רפסה-תיבב
 .תינויצ הירפס | וש ףלטלא לאומש < = 6 ']לה דוד םייח ג"הוה מ

 ,ל"ז לגס יולל האשינ 1933 תנשב תיתרה הצעומה שאו רפי-א'תל ר"באדו ישארה ברה
 הכומסה ןאקפילב הרישע החפשמל ןב

 לודיגל הנמז תא השידקה איה .(היברסב) ןייטשנגרומ לאירבג ג ןמטוג םירפא ה

 .םידליה ךוניחו ו
 םיקיבשלובה וסנכנ רשאכ ,םימיל | רגניפדלוג ךורב < ןונבל לארשי <
 םדמעמ םהל היה ,היברסבל 1940 תנשב 8 ו

* - : 

 ובשחנ םה .ץע / ל ילכל 3 יתליהקה וכרמהו נ"כהיב תלהנה רוי - אריפש הירא רמ :ת/ק ירכ
 ילצנמו ןלציל אנמחר "םיטסילטיפק"ל | יתליהקה וכרמהו יכהיב חלהנה יו ןגט - ןיקטרט ךורכרמ =:

 םהידליו לגס יולו םירמ לע הרזגנ ךכ .םעה '. %00 008
 ןמטוג .א ברה תיכב תויתוא תביתכ - 16.00 העשב |

 ורבע םהו םידודנו שוריג תריזג םינטזלה | סידוקירבו הרישב נ"כהיב לכיהל הרותה רפס תכולהת אצת - 17:00 העשכ

 השילפה םתוא האצמ ןאכ .ץיבונר'צל "צו ץיבורוה שיא השמ 'ר ג"הרה תב ' 'בגה י*
 ויה םה המ-ןמז .1941 ינויב ,תינמרגה

 ןמז בורו םוקמב םקוהש וטיגב םיאולכ |

 .הירטסינסנרטל שוריגה תנכס םשאר לעמ היולת התיה (1944 דע) ינמור--ינמרגה שוביכה
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 תא ורבע םה .הלחנה לאו החונמה לא לגס תחפשמ הרזח אל ,המחלמה המייתסנשמ
 תואצוהב םג הקסעו רפסה-תיבב הדמיל םירמ .ץמאינ-הרטאיפב ועקתשהו הינמורל לובגה

 .םינווגמ תוברת יאשונבו םיידוהי םיאשונב
 ךשוממ ןמז וררוגתהו לכ רסוחב ועיגה םה .לארשיל התיב--ינבו םירמ ולע 1950 תנשב

 ,לארשיב הרומכ היתונש בור .ידוסי רפס-תיבב תורוהל הלחה ל"ז יול הלעב םע דחי .הרבעמב
 םידימלת לש םיבר םירוזחמ .אבס-רפכב רנרב ש"ע רפסה--תיבב םידלי הכניחו הצניש הדמיל

 .םהל הליחנהש םיכרעה לע דחוימבו םהל הקינעהש הלכשההו עדיה לע לודג בוח הל םיבח

 האירקה תא תשטונ הניא התע דעו זאמו ,הארוהה תדובעמ השרפ איה 1970 תנשב

 םג ,תטלוש איה ןהבש תורזה תופשל ףיסוהל ,הנקיז תעל ,המצע תוחוכב החילצה ףאו ןויעהו

 .תילגנאה הפשה תעידי תא
 לתב ןמטוג ברה לש תסנכה-תיבל הרות-רפס םורתל לגס םירמ-הצניש הטילחה הנשה

 .ל"ז לגס םולש ר"ד הנבו ל"ז לגס יול הלעב לש םהיתומשנ יוליעל ,ביבא

 (הנתח) ןמשירפ רשא

 .1996 תנשב ,לגס םירמ הצניש 'בגה םע השיגפב

 לטספלוו םירמו דוד המלש :לאמשמ .התב :ןימימ



 תונויצו תודהי לש תורוד 214

 ןמרסו הינוס

 תורוד-רעפ לש תואיצמ

 ,היזיוולטב דחי ופצ תורוד השולש ינב
 - ןייטשרוב קיימ םע "למל-ינוק ינש" טרסב
 המ ,םתומשרתה התיה המ .הדכנו התב ,אתבס
 שי ,תאז ןיבהל ידכ ?םהמ דחא לכ רמא
 :םיטרפ רפסמ םידקהל

 הנטק הרייע תדילי איה אתבסה
 ,םכילע טולש לש וירפסב ראותמש יפכ ,הלוגב
 .הזה טרסב ןכו

 היחה ,ץראה תדילי ,תירבצ - תבה ₪
 .ץוביקב

 .ץוביקב דלונ ,12 ןב ,דכנה 9.

 םילמ המכ ףיסוהל שי הנומתה תרהבהל
 רואית לע ףסונ ,וב יזכרמה אשונה :טרסה לע
 דסומה אוה ,הנטק תידוהי הרייעב םייחה
 ירוה םג ונתחתה ויפ-לעש ,"תונכדש" ארקנה

 .הרייע התואב ילש

 גיצנ ,ןריל ידכנ לש וירבדב אקווד ליחתאו

 םייוכיסה ורוד-ינב ידיבו וידיבש ,דיתעה
 ןמ ותהימתו ותולעפתה .םעכ ונמויק ךשמהל
 יעיברה ןבה תא יל וריכזה ךסמה לע שחרתמה
 תא .לואשל עדוי וניאש" הז ,חספ לש הדגהב

 םישנאה םהימ ללכ ןיבה אל אוה ."ול חתפ
 םתוגהנתה רשפ המו ךסמה לע םיצצורתמה

 םע ןתחתהל רשפא ךיא ןיבה אל אוה .הרזומה
 םתטלחהו םתריחבו םתעצה יפ-לע ,והשימ

 רישע שיא ותוא והמו והימ .םירוהה לש

 ותובישחו ומוקמ קוידב והמו "ריבג" ארקנה
 םייחה ךרד הנושמו הרזומ המ ,ללכבו ?הרייעב

 .םינמזה םתואב ,הרייעב

 איה המ - םייניבה רוד - תבה וליאו

 ,ימא תבשוי דחא דצמ ?ןודינכ תרמוא
 ,הנטק הרייעב ורבע םימי לע יל תרפסמה
 תויומד ,שידיי ירבוד םידוהי היבשות בורש

 ,ידמל םיבולע תוימשג ייח םייחה ,תוינועבצ

 תרזמב םש-יא ,ןכות ירישע שפנ ייח ךא
 הפוצה ינב אצמנ ינשה רבעה ןמ .הפוריא
 יבג לע ויניעל תילגנה תואיצמהו ,היזיוולטב
 ,ותבס לש התודלי תא גציימה טרסב ,ךסמה
 ןמ םירזיחה ,תמאה ןעמלו ,ול תנבומ הניא

 רתוי םיירשפאו םיינויגה ול םיארנ ללחה
 ךכו .ךסמה לע תוצצורתמה תויומדה ןתואמ
 תורודה ינש ןיב ,ךוותב תאצמנ ,ומא ,ינא
 רבחל הסנמ ינאו ,הזמ הז ךכ-לכ םיקוחרה
 תא יתיווח אל םלועמ .תווצקה ינשל רבחתהלו
 סיסב תא םיווהמה ,הרייעב םייח םתוא
 יתעמש ריעצ ליגמ ךא .ימא לש התודלי

 יתארק םגו ,יתכסו יבס יפמו היפמ םירופיס
 תפש וליפאו ,םיקוחר םימי םתוא לע םירפס
 הנניא הרייעה .יל בורקו רכומ הלילצ ,שידייה
 תנכוש תאז-לכב איה ךא ,יתודלי ףונמ קלח
 .יתוישיא סיסבב קומע םש-יא

 םלוע אוה ינב לש ומלוע ,תאז תמועל
 וליפא םיריכמ ןיא ובש ,רכונמו רק יגולונכט
 היזיוולטה ביבס םיבבוס וייח .לוממ ןכשה תא
 הסנמ ,רוחאמ ראשהל אל ידכ ,ינאו ,בשחמהו
 .ותוא ריכהל ידכ ,ומלועל רבחתהל

 ףונ שממ םניא הרייעה ייחש ןוויכמ
 םירופיסה ןווגמ תא ול הּריבעמ יניא ,יתודלי

 םירזומה םירוציה ןכ לע ,ימע רומשה
 םיבורקו ול םינבומ בשחמה ךסמ לע םיצפקמה
 .איהה תחדינה הרייעב ןכדשה תומדמ רתוי ול

 ןיבש רעפה אוה רועיש ןיאל לודג ,ןכא
 תורצקו ינב לש ותודלי ןיבל ימא לש התודלי
 םעט לכ ןיא ,םצעב ,ילוא .וילע רשגלמ ידי
 יאלפ המכ דע שושחלו םילשהל אלא ,תוסנל
 ודלווייש ,ילש ידכנ תא וקיחרי היגולונכטה
 המלועמ יאדוו ,ילש ימלועמו ינממ םג ,דיתעב
 = .ימא לש יתיווחהו ימשגה

 ?הז ןיינעב השפנב רבוע המ - אתבסהו

 :םכינפל םירבדה ירה
 ,יתדלונ הבש הרייעה םש ,ןליאכימ םשה

 ףא לע ,יב םייקתהלו תויחל ןישממ
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 הניאו לילכ הקחמנ וז הרייע ,תואיצמבש
 המוק ינב ,םינטק םיתב הב ויה .דוע תמייק
 הב היה .תונח - תיבה תיזחבו ,דבלב תחא

 לכל .םידוהיה וררוגתה ובו ,דחא יזכרמ בוחר

 הרייעה ישנאש ,ףסונ םש היה הרייעב ידוהי

 רעד השיומ ,רמזילכ רעד אנוח :ול וקיבדה

 (ןטקה) רניילק רעד לרמש ,(שרחה) רביוט
 .המודכו

 הליהק ייח ומייקתה וז הנטק הרייעב

 ,הדובע - ןיפנא-ריעזב הנידמ ןיעמ - םיססות
 ,ידוהי רפס-תיב ,הקדצ תודסומ ,הסנרפ
 .אל המו ,תוליכר ,תולפט תונומא

 ףא ,יניע לומ ןיידע תויח תונומת ןתוא לכ
 הפוקת וז םנמא .הנש םישימחכ זאמ ופלחש
 לש םינשה-תבר הירוטסיהה תמועל הרצק

 ,דדוב םדא לש וייחב ךא ,םעכ םידוהיה

 .וייח לכ טעמכ םה הנש םישימח

 הדבא םינש םישימח ןתוא ךלהמב

 סומכ דוס יוליג םע ,םייניעב ץוצינה ,תומימתה

 הריוואה המלענ .תדבוכמ החפשמ לש
 הצקב ,תחדינ הרייעב םייחה תא הנייפיאש

 התואל םיעוגעג םנשי ןיידע יבלב ךא ;םלועה
 .רצעל למסל הכפהש ,תואיצמ

 ,ץוביקב לדגו דלונש ,12-ה ןב ידכנ ,הנהו
 אוה המו ,"למל-ינוק ינש" טרסה תא האר
 שי "תידוהי הרייע" גשומה םאה ?ונממ ןיבה
 ,ללכב ןתינ םאה ?ורובע יהשלכ תועמשמ ול

 לש םייחה חרוא תא ול ריבסהל םעט שיה

 ,שוחל אוה לוכי םאה ?זא ,םש ,ויתובא-תובא

 יפמ םירופיסב וא ,היזיוולטה ךסמל דעבמ

 ןיב רשקהו םחה סחיה ,הריוואה תא ,ותבס

 תסנכה-יתבב תוסנכתהה תא ,םש םישנאה
 םייחה-חרוא רקיעהו ,גחו תבש לש הליפתל
 ?הרייעב םידוהיה תא ךכ-לכ ןייפיאש דחוימה

 ירוה םג ונתחתה ,טרסב ראותמש יפכ

 תואמ ינפל הרק אל הזו ,ןכדש תועצמאב
 תונכדשה דסומ לש ותומלעה ,םנמא .םינשב
 קר רבדה ךא ,תושונאל לודג דספה הווהמ וניא

 ןמ הנושו קוחר ירוה לש רודה המכ דע שיגדמ
 רעפה םג ןכו .םוצע רעפה .םנינ לש רודה
 המ ןיבל ,וליגב ינא יתעדיש המ ןיב ,עדיב
 ותייפצמ ,רפסה-תיבב וידומילמ ,עדוי אוהש
 .בשחמב ויקחשממ ,היזיוולטב

 םיגשהל תושונאה העיגה יתוריעצב דוע
 הנוש ,תרגובמ רבכ יתויהב ,םויכ ךא .םימיהדמ
 קוחר ,םיבר תורוד לש קחרמ יביבס םלועה
 .םדאה לש ולגר הכרד וילעש ,חריה ןמ וליפא
 ול השק ,תורוד ינש ינפל ךא םייקתהש םלועה
 םישנאש תואיצמכ ומצעל וראתל יחכונה רודל
 .הב ויח ןכא

 יובינו תויזחתב תובר םיקסוע ונימיב
 הלא יבגל לבא ."םייפלאה תונש תארקל"
 םיסנמ רשאו ,תיחכונה האמה תליחתב ודלונש

 ותעד ןתונ ימ ,שדחה ןדיעב בלתשהל וישכע
 ,םייתורוד תונש ךשמב םהילע רבעש המ לע
 לע ,בוזעל וצלאנו ויח םהבש תומוקמה לע
 בצקב םהייחו םכרד תא וצח רשא םישנא
 ,םינתשמש החפשמו תודידי ירשק לע ,ררחסמ
 לע ,לילכ ומלענ וא םתוהמ ונישש םיכרע לע
 ?םלענו ךלוה םלועל היגלטסונ

 ומכ ןורכיז תודועת ןתוא תובושח ןכל
 - תונויצו תודהי לש תורוד" ,הז ונרפס יכרכ
 תורודל רמשנ םהבש ,"הביבסהו יוהורוד

 החמשה ,םישרושה ,רקיה ןורכזה םיאבה
 הריווא התוא לש החוחינמ תצקמו ,תועמדהו

 ,וניתובא-תובאו וניתובא ,וניריקי ויח הבש
 לכ תוקוחרה ,הפוריא חרזמב תוחדינה תורייעב

 ,תובורק ךא ,ןמזב קחרמו יפרגואיג קחרמ ךכ
 .בלל תובורק המ
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 |  ןמרסו הינוס

- " 
 יתאבשכ

 ,םישימחה תונש תליחת לש "םישדחה םילועה" ןיבמ המכ ןיידע םייוצמש ןכתי ; 

 התע ,הנהו ."הצרא יתאבשכ" הלמה תא רמוא והשימ רשאכ ,רבודמ המב םיניבמש
 :ימצע לע םירחאל רמולו הז גשומב שמתשהל תובורק םיתעל תקקמ ינא םג

 ..."יתאבשכ"
 יתויהב .1949 תנש לש תוריתבה דעומל בורק ,הנידמה םוק םע הצרא יתילעע

 ה תונשב הצרא ולעש םיבר םירכמ ץראב יתשגפ ,הינמורב תינויצה העונתב הליעפ

 ורבדנ וליאכ .םישדח םילועכ םהיתויווח לע יל רפסל וצר םלוכו 40-ה תליתתו 0

 יתדבע - ..."יתאבשכ" יוטיבב םרופיס תא ולחה םבורש םושמ ,םהיניב םישנאה

 ,הנגהב ,הדגירבב ונייה ... תא ונמקהו ץוביקב ןיערגל יתכלה ,םישיבכ תלילסב

 .'וכו רורחשה תמחלמב ונמחל ,ח"מלפב
 ,ונימי לש םישדחה םילועל רפסל ירות םג עיגה ,הנש 50-לבורק רחאל ,וישכע

 .השדח הלוע ינא יתייה םהבש םימיה לע
 ילבחו תונוש תוילע ,"תוישרפ" ,תומחלמ ויה ,ענצ ץראב היה - "יתאבשכ" ,ןכבו

 םידוהיל התיה הירוטסיהב הנושארה םעפב .הקיטילופ הברה - רקיעבו ,ןתטילק
 תליגמ לע תססובמה תוכז ,לארשי תסנכל תויטרקומד תוריחבב ,תישפוח הריחב תוכז

 .אלמ סוזנסנוק םימיה םתואב היה היבגלש ,תואמצעה
 םישרמו לודג יאבצ דעצמ םייקתה לארשי תנידמ לש ןושארה תואמצעה םויב

 .ןוזחה תמשגה לש הריווא ,הוואגו החמש וזיא ,זא התיה תובהלתה וזיא .והומכ ןיאמ

 םילייח ,ונלש םילייחה ,םילייחה תא תוארל ,דעצמה תא תוארל וקקותשה םלוכ
 אל היסומלרדנא התיה םנמא .תיאמצעה ,הריעצה ונצרא לע םיניגמה ,םיאנ םידוהי
 ונייה םיעגר םתואב .ךכ ושח םלוכ .הקומעו תיתימא התיה החמשה ךא ,להקב הנטק

 | .הוואגבו החמשב םידחואמ - םישדח םילועו םיקיתוו - דחא םע
 הברה הדביאו תואכרמל הסנכוה "תונויצ" הלמהו תחופו ךלוה לאידיאה ,ונימיב |

 לש הנש 50 רחאלש קפס ןיא לבא .(יאנגל התוא םירמואה הלאכ ףא שיו) .התובישחמ

 ,תואגתהל המב שיו תגשנשמו הפי ץרא ונל שי :הפי יד ונמדקתה ,תונויצה תמשגה

 .תועדה -יקוליח ףא לע
 .,לבסה ,האושה ,הלפשהה ,המחלמה תואלת רחאל ,לארשיל "יתאבשכ" ,זא ,
 | םעל ימואל תיב םיקהל התיה תונויצה תרטמ אלה .התיבה יתרזחש השגרה יל התיה .

 םיפצמ ונאו הוואגו דובכ םע ,םיישבוח םיחרזא ונא ,םיישקה לכ ףא לעו .ידוהיה
 "ו  .ונלש הנידמה לש 50-ה התדלוה םויל תוימיטפואב
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 | רקוט הנדע

 ןמיוב לחרו ןהכה ןימינב 'ד
 םהידלי רשע-השולשו

 ןמיוב הזור :ןימיל לאמשמ ,םיהוזמ ,תימדקה הרושב .ןמיוב תחפשמ לש תיתחפשמ הנומת
 ןמיוב הבואט :ןימימ הנושאר .(טכה) הוח ותב ,ןמטוג ךורב 'ר ,(לאמשמ הינש)

 ל'ריאמ ברל רצנ ,הרוגידס ידיסחמ ,דיסח שיא ,הרייעה ידבוכממ היה ןמיוב ןהכה ןימינב 'ר יבס
 .ןליאכימל עיגמ היה רשאכ ,טשנפטשמ יברה תא ותיבב חראמ היהו ,ינאילשימרפמ

 לש ואצומש יל הרפיס איה .ןמיוב לחרו ןימינב תב ,רנטרג הזור ,ימא יל רפסל התברה יבס לע

 ףוטחל היה גוהנ רשאכ ,"םיטסינוטנק"ה תפוקתב םשמ החרב םתחפשמו היסורמ היה היבא

 ,ןימינב אבס לש ומא .הנש 25 לש תוריש תפוקתל ראצה אבצל םסייגל ידכ םיכר םידוהי םידלי
 ,הלחור - הקבר ותשאו ליוונז םייח 'ר לש ותב םע םע ךדתשהל ידכ ןליאכימל העיגה ,הבואט

 .יתבסל התיה םימילש

 .םיינעל הקדצ ןתנו םיקקזנב ךמת אוה .ינע אל הארנכו ,דבוכמ שיא היה ליוונז םייח אבר-אבס

 תפצב םינש המכ ררוגתה .הב רבקיהל ידכ ,שדוקה ץראל הלע ,ותשא תומ רחאל ,ותנקז תעל

 .םישרוש רקחמ ךרעש ,יולה לאירא ונינ אצמ ורבק תא .הירבטב ןשיה ןימלעה-תיבב אצמנ ורבקו

 הלחור ,תדעוימה הלכה ,הקברו ליוונז םייח 'ר םע החישל הבואט אבר-אתבסה העיגה רשאכ

 ןיב - םהה םימיב גוהנכ - השענ ךודישה .רצחב היתורבח םע תקחשמ התארגו 14 תב התיה

 .תסרואמ איהש הל עידוהל ידכ קר אלא ,היפ תא לואשל ידכ אל ,הרענל וארק זא .דבלב םירוהה

 .םינש שולש רובעכ ,הנותחה םויב קר התאר איה ,ןימינב ,ןתחה תא

 ינא יתיכז םכותמ .הפוחל איבהל הלחור אתבס התכז םהמ הרשע .םידלי 13 ודלונ הלא יבסל

 .השימח ריכהל

 יירפכלו הרייעה ישנאל םירמשו חמק ורכמ הבש ,תיבה תיזחב תונח לע היה החפשמה םויק

 ןמאל תונבה ורזע ,םידליה ולדג רשאכ .הרות דמל - אבסו תונחה תא הלהינ יתבס .הביבסה

 רפיס אוה .התרכנ ולגרו תיטמואיר הלחממ לבס ןימינב אבס .דומלל וחלשנ םינבה וליאו ,תונחב

 .ףרוחב ,םירק םימב ,הווקמב תופוכתה ויתוליבט בקע הרצונ לגרה תייעבש ימאל

 תונמאנ םישנ תויהל וכניח תונבה תאו הרות דומלל וחלש םינבה תא ,יתרפיס רבכש יפכ
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 גרהנ לצג רוכבה ןבה .תוינקדצ תיב-תורקעו
 דבלב תועובש השיש ,הנושארה םלועה תמחלמב
 תיבמ ,םר סוחי תלעב התיה ותשא .ויאושינ רחאל
 ל"ז ןמיוב לצג 'ר .ץייווש לש ישארה ברה ,ןרפש
 לככ .18 ליגב תונברל תוכימס לביקו יוליע היה

 ובגב הרונ ,ינמורה אבצב לייח היהש ,לצג ,עודיה
 ןעטש ,ימשיטנא ינמור ,קשנל וירבחמ דחא ידי-לע
 .דגוב אוה ידוהיהש

 ,ןמטוג ךורבל האשינ ל"ז הרש ,תוגבה תחא
 ןמטוג ברה תחפשממ ,ןאשוטובמ םכח-דימלת
 לש ויסגלק ידי-לע וחצרנ וינבמ םיינשש ,טשרקובמ

 .הינשה םלועה תמחלמב וקסנוטנא
 ץואדרב ררוגתה ןמיוב ילתפנ ,ימא לש רחא חא

 םהמ העשת ךא ,םידלי 12 - הפנע החפשמ םיקהו
 םע םשמ רזח ומצע ילתפנ .הירטסינסנרטב ופסינ

 .ןבו תונב יתש - םירתונה םידליה תשולשו ותשא
 תא הלעה ןמיוב השמ ,ונב .1950-ב רטפנ אוה

 הרג רטכש םירמ ותב .לארשיב הרובקל ויתומצע
 תכורב החפשמ המיקה איה .ץינ'זיו תנוכשב ,הפיחב
 ,תידרח איה םג ,לטיג התוחא .םימש-תאריו םידלי
 .ב"הראב הרג

 ,ןמיוב ליוונז םייח ,ןימינב אבס לש רחא ןב
 היה אוה .הירטסינסנרטל שרוגו הבא'צוסב ררוגתה

 היהש תונתמה לשב ,ותוא ונבהאש ,בל-בוט שיא
 אוה .םידלי ויה אל ומצע ול .ותוחא ידלי ,ונל איבמ

 תונויצו תודהי לש תורוד

 - 1936 ,ןמיוב הזור

 הנילודנמב ןגנל העדי

 .הפיחב רטפנ

 הבואט היתונב םע ןמיוב לחר אתבס
 (תבתוכה לש המא) הזורו (ןימימ)

 השאל אשנ ל"ז ןמיוב המלש ,אבס לש רחא ןב
 תחפשמ תיבל הזור תרדהנהו הליצאה השאה תא
 .[ךשמהב ,וילע תדרפנ המישר] .טשניוממ גרבנירג
 ודלונ .ביבא-לתב ורגו 1935 תנשב הצרא ולע םה
 גרבסולש קחציל האושנה ,הנח :תונב יתש םהל

 םהלו יולה ןתנל האושנ ,הרובדו ,תונב שולש םהלו
 | .םינב ינש

 התיהש ,הקבר םשב ,תחא תוחא דוע התיה
 לכ .היברסב ,הבוג היליקמ ץיבוניבר ןתנ ברל האושנ

 םמצעב תורכל ווטצנ םה .האושב הדחכוה םתחפשמ
 .םהידלי םע דחי ,וכותל וכלשוהו ורוג ,םרבק תא
 .הלועמ הליפת לעבכ ןייטצה ,יוליע שממ ,םהמ דחא
 דומעה דיל אסיכ ול םידימעמ ויה דלי ותויהב דוע
 .רוביצ-חילשכ ללפתמו וילע בצימנ היה אוהו

 וררוגתה םהו דחרב יול 'רל האשינ הרובד תבה
 .הפיח ,לאומש תירקב םירג הידלי .ןאשוטובב

 ולו קרב-ינבב ררוגתמ ןמיוב דוד ,ריעצה ןבה

 הרג שפיל ימענ תבה .םינב ינשו תב ,םידלי השולש
 הירפצ בשומב רג ןמיוב השמ בקעי ןבה ;ד"בח רפכב
 .ל"וחב רג - ןימינב - ינשה ןבהו

 האושה לש תואלתה לכב ונמע התיה הבואט תבה
 לחר אתבס םע דחי ןליאכימל הרזח המחלמה רחאלו
 הררוגתהו ץראל התלע הנידמה תמקה םעו ל"ז
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 .םידלי הל ויה אל .ןיקצומ תירקב
 ,ל"ז רנטרג יבצ םהרבא ,יבאל האשינ איה .ל"ז הלחורו ןימינב לש םינוקזה תב איה הזור ימא

 רקוט המלשל האושנ ,הנדע ,הרוכבה ינא :םידלי השולש ונא .שרומרמ ,טגיסמ תדבוכמ החפשמ

 ישארה ברה לש ןייחא ,ואל בקעיל האושנ הנינפ יתוחא ;םידלי העברא ונל שיו אתא תירקמ
 .הפיח ,ןנאש הונב ותחפשמ םע רגה ,רנטרג קחצי ר"ד אוה ריעצה וניחא .דחא ןב םהלו ,לארשיל

 | .תונב עברא םהלו םיובנזור תיבל האלל יושנ אוה
 המכל רבעמ ,רפסה-תיבב דומלל תונבה תא וחלש אל ןמיוב תחפשמב ,ליעל יתרפיסש יפכ

 ,תירבע דומילל תותיכ הרייעב וחתפנ רשאכו ,האלה דומלל דואמ התצר ימא ךא .דוסי-תותיכ

 ששח ךותמ ךא ,תירבע דומלל ידכ ,לחר אתבס לש התמכסהבו התעידיב - תבנגתמ התיה איה
 ויה םה ,ל"ז אבאל ימא הסראתה רשאכ .ןיע םילעהו עדי הארנכ אבס ךא .הזל דגנתמ היבאש
 .תירבעב םיבתכתמ

 אבס .םרשויב םיעודי ויה החפשמה ינב .ןליאכימב דואמ דבוכמ תיב היה ןמיוב אבס תיב
 יפל "ןבה ןוידפ" ךרע םג אוה .הרייעה ינב בור תא למ אוה ,רפוסמה יפלו ,להומו ןהכ היה ןימינב
 תא ךא .הרותב ווטצנ ךכ יכ ,םיינעמ ףא ,ןוידפה ימד תא לבקל ןהוככ ותוכז לע דמעו תרוסמה
 .םירחא םיינעל םרות היה ןוידפה ימד

 .חספ לש תורשכב ודיפקה המכ דע יל רפיס יבא .תידרח-תיתד החפשמ התיה ןמיוב תחפשמ
 ,["ונלש םימ"] תודחוימ תויבחב םתוא ורמשו ראבה ןמ םימ םיבאוש ויה גחה ינפל םייעובש רבכ
 הררוגתה חספב .ץמח ירוריפ הב רזפי ירכונ הזיא אמש ,ראבה ימב ושמתשה אל ומצע גחב יכ
 תרזועל אתבס הריתה אל חספב .דבלב חספב םירוגמל דעוימ היהש ,רצחב דרפנ ףגאב החפשמה
 יוגל תונחה תלוכת תא ורכמ חספ ינפל .גחה ילכאמ תא הלשיב המצע איה אלא ,חבטמל סנכיהל

 םג םחל לכא אל אבס .תונחה תא הרזח ונממ הנק אבס זאו גחה ירחא דע תונחה יחוורמ יח הזו
 רחאל ונכוהש תמתוח םע ,םישדחה םירמשה ולבקתה רשאכ ,רייא שדוח שאר דע ,חספה ירחא

 .חספה גח

 טרפ ,םידוהיה לכ תא וזכיר תונוטלשה .שולש תב יתייה ,הרייעה ןמ שוריגה לחה רשאכ

 תא ונתא תחקל ונישרוה אל וליפא .הרייעה ןמ דימ תאצל ונילע וויצו היריעה תבחרב ,םינקזל

 .תיבב הרתונש ,לחר אתבס

 ,ךכ-רחא הרטפנש ,יצחו הנש תב תוחא ,שולש תב ,ינא ,ירוה :תושפנ שמח התגמ ונתחפשמ

 ,ל"ז הבואט ונתדוד םג התיה ונמע .תועובש השימח תב תקונית התיהש ,היחתש הנינפ יתוחאו

 .ימא תוחא
 םצעב ונלצינ ךכו ,תקוניתב לפטל הילע היה יכ ,ךרדה ןמ התטס ונתחפשמש הרפיס ימא

 םיפתרמה דחאב טלקמ ונאצמו ןאשוטובל ונעגה םיכרד-אל-םיכרדב .הירטסינסנרטל חלשיהלמ

 ,םיכר םידלי השולש םע הראשנ אמאו הדובע הנחמל וחקל אבא תא .ונלש החפשמ-בורק לש

 .ןאשוטובל האיבהלו אתבס תא םג ליצהל וחילצה והשלכ ןפואב .םהב לפטלו םסנרפל הצלאנש

 לעש םירגרגה תא םינחוט ונייה .לוכאל המ ונל היה אל .ונשוכר לכ תא ודדש םינמורה

 התפסנ הז השק בצמב .תולכורב תצק הקסע אמא .תוסייד ונלשיב הזה "חמק"ה ןמו םיאטאטמה

 אלו הילע וכפשנש םיחתור םימב התווכנ איה .ךרעב עברא תב התויהב ,ל"ז הרובד-הרש יתוחא

 .ילמינימ יאופר לופיט הל קינעהל תיפסכ תורשפא לכ התיה

 אתבסו הבואט הדוד .טשרקובל ונרבע ,הדובעה הנחממ ררחוש אבא רשאכ ,המחלמה םויסב

 אתבס .הירטסינסנרטמ ורזחש תוחסםשמ המכ דוע םע דחי ,ןמצע םקשל וסינו ןליאכימל ורזח לחר

 .התדלוה תרייעב ,םש הרטפנ לחר

 םיתעל התוא םירקבמ ונחנא .הירהנב תובא-תיבב תאצמנ ,90 תבכ םויכ איה רנטרג הזור ימא

 .ןיקת וניא התואירב בצמ .תובורק

 ינב ,תורשיו תובוט תוחפשמ ומיקה םהיאצאצו ל"ז לחר יתבסו ןמיוב ןהכה ןימינב 'ר יבס וכז

 .םהיתובא תוכזב םיאגו לארשיב םייח םלוכ טעמכ ,הרותה ךרדב םיכלוה םהינב
 הדכנ ,רקוט הנדע
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 ל"ז ןמיוב רתלא המלש
 םידלוקושה לש יאנוכמה

 יחו דלונ (1978-1899) ןמיוב ןהכה ןימינב ןב רתלא המלש

 ותנבהבו םיינכטה וירושיכב ןייטצה ותודלימ .ןליאכימב
 הלכשה ול שכר ומצע תוחוכבו טקדידוטוא היה .הקיטמיתמב
 .ידיסח-יתד-ינרות ךוניח לביק ויחא לככ .שדוק ידומילל ץוחמש

 בא דוביכ ינפמ ךא ,ותוריעצב ץראל תולעל הצרו ינויצ היה
 קר" :ורמואב ,ויבא ונממ שרד ךכ יכ ,ויאושינ רחאל דע ןיתמה
 ."לארשי-ץראל עוסנל ולכות ,ךתלכ תא ריכאש רחאל

 .טשניוממ גרבנירג תיבל (הזור) הנשוש םע ןתחתה 1925-ב
 .ל"ז ןימינב ,ויבא רטפנ הנש התוא

 ץראל םתיילעל ומיכסי יכ ותשא ירוה םע הנתה המלש
 | ולביק רשאכ ,1934 דע והמהמתה תוביסנה חרוכב קרו לארשי
 ל"ז ןמיוב רתלא המלש .י"א-הניתשלפל תולעל טקיפיטרס

 .ויבצ תיב תרוסמב ךישמה ץראב

 | ו

 . ו ו
 םוקמל ותונמאנו ותוצירחב ןייטצה | 5. 8 0 ל

 ,/ נוגד ה 5 51 היבש ו% 0 4 7

 דלוקושל תשורחה-תיב - ותדובע | 0 ו 7-0 2
 1 8% יא - : רי - . / ₪ : ה 0 4

 תנשמ ישאר יאנוכמכ דבע םש ,"רביל" < | ההר חש[ ו
 -נהמה םג .תואלמגל אציש דע 5

 לעפמב ודבעש םימלפודמה םיסד

 ותיישותב ורזענו ותא | וצעייתה -

 ,תואלמגל אציש רחאל םג .ויתואצמהבו \ =
 תויוצעייתהל ,"רביל"ל םעפ ידמ ןמזוה \ |

 .הפוחד הרזעו \ -/ 0
 -- % שש 4 : 241 0 : 6

 ביבא-לתב יח ץראב ויתונש בור 0 0 2 2- 2 ו

 .תיתדה תודהיה חורב ויתונב תא ךניחו = 2 0% 2 2%
 בקעי 'ר ץראל עיגה ('40 וא) 1939-ב ו -

 ו י-

 תא עבקש ,הרוגידסמ יברה ,ןמדירפ 77 7 00 > 0 ו 0 5 כ ו 5 2 / ל
 תניפ - ינמחנ בוחר ,ביבא-לתב ובשומ 7% = ו - 4
 וידיסח להקל ףרטצה המלש .םעה דחא = 4% 4 7% 5 ₪1 כ

 ךכב םגו םינמאנה ותיב יאבמ היהו יהיה |
 היהש ,ויבא תיב תרוסמ תא ךישמה
 היה רשאכ ,טשנפטשמ יברה תא חראמ
 .ןליאכימב רוקיבל אב

 ללפתמ היה תונורחאה ויתונשב
 יבר ,םינולסמ יברה לש תסנכה-תיבב
 .ל"צז גרבנייו םהרבא

 רמא ויבאש רפסמ היה ןמיוב המלש
 ןרהא 'ר יברל תסחייתמ םתחפשמש ול

 -ונבל עדיה תא ריבעהל ידכ החפשמה ןליאכימב תכתמ לעפמב 0 יאנוכמכ דבע ןמיוב : לש יכ ו הדועת
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 .תימיב רדסהה תבישיב מ"ר היה יולה לאירא ,וידכנמ דחא .וידכנו וינתח ,וית
 ידכ ךות םיליפעמכ ץראל ועיגהש ותחפשמ ינב לכל ךמותו ץעוי ,ןעשמ שמיש רתלא המלש 'ר

 חוחה תיב להינ הנשוש ותייער םע דחי .הנידמה תמקה םע םילועכ וא ,הינשה םלועה תמחלמ

 .תלוזל ותרזעו ותובידנ לע הרקוהל הכזו םיחרוא סינכמו
 םירזופמה םיאצאצ ןהל שי .ביבא-לתמ ,יולה הרובדו ןג-תמרב הרגה גרבסולש הנח ןה ויתונב

 .ץראה יבחר לכב

6 0 
 6-7ר - >> טעב רוטיהבןרה יש ה 5 - 2 ו |

 / .םלשורי--ןודנדל % רי ל
 . 39 800 2812 34/0011 1 ₪ 5 . | ךהס ₪762 |95 ה6[(קה65106) סה 8זוסהח =טח6

 ה . (סאססא-נ50 518:
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= 
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 ן7 .
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 ל
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 -הזיול
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 כמ .תוומ לב )
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 0 ל

 .מיזנב לארשי ץראל דוטיה-ןרק תבוטל הטורת רותב
 4/ ג ססאד הומוטדוסא זסישג הס 6 טאס/ סז דוו6 ₪62 -ו/
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 תחפשמל עייס הז ךמסמ .1930-ב ,דוסיה ןרקל ןמיוב המלש םרתש ייל 1000 לש המורת לע הלבק
 לארשי -ץראל הילעל טקיפיטרס לבקל ןמיוב
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 ןמיוב תחפשמ

 הליהקה ידבכנמ היה אוה .ל"ז לחר ותשא םשו ל"ז ןמיוב ןימינב 'ר היה החפשמה יבא
 ויהו החמומ להומ היהש ורפיס .םינש הברה ע"ל הטימל קתורמ היה הלחמ לשב .ןליאכימב
 .ותטימ לע תירבה תא עצבמ היה אוהו ותיבל תוקוניתה תא םיאיבמ

 ,אירב דוע היהשכ ,תומדוק םינשב .םימעפ המכ ס"שה תא רמגו םכח-דימלת היה
 .וקוסיעב וינב וכישמה ,הלחש רחאל .תואובת--רחסב קסע

 :םינב המכ ול ויה
 ול ויה אל .תלוכמ יניינעב קסעו ח"ת היה .הפיחב ךכ-רחא ,הבא'צוסב רג - םייח

 .םידלי
 םיטרפ עדוי ינניא) םינב המכ ול ויה .ופיב תלוכמ ול התיהו קרב-ינבב רג - דוד

 .(םהילע
 - ןבו תונב יתש ול ויה .תלוכמ לעב היה אוה םג ,הניבוקוב- ץואדרב רג - ילתפע

 .היגלב ,ןפרווטנאב רגש ,השמ
 הרג הינשה ,ח"ת שיאל האושנ התיה תחא .(יל םירוכז אל ןהיתומש) תונבה יתש

 .הפיח תוביבסב
 .ןליאכיממ ןמיוב תחפשמ לע יתבתכו יתרכזו יתלוכיש המ הז

 ,הרותה תכרבב

 ,םכח םחנמ ברה

 אביקע רואד בר
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 ריפס-לטספלוו םירמ

 ל"ז ריפס הנוק
 הבצמ םוקמב ,ורכזל םילמ

 5% הנוק לע ןאכ רפסלו השודק הבוח אלמל ונאב
 נתרייע לש העונצה הירוטסיהב רשא ,ריפס
 רתומש שיא היה אוה ,ןליאכימ ,תחכשנ-יתלבה

 .וחבשב גילפהל
 . למע ריעצ רענכ רבכו 1902 תנשב דלונ הנוק

 . יקקזנ רובעב םג אלא ,ומצע ןעמל קר אלו ,השק
  םדאה תבהא .םש ורסח אל הלאכו ,הרייעה
 - תוטלובה תונוכתה ויה דובכב סנרפתהל הפיאשהו
 . לעב ,טקדידוטוא היהו אורקל הבריה אוה .ויפואב
 | .בחרנ יללכ עדי

 . אשנשכ ,החפשמ הנוק םיקה 1929 תנשב
 םה .רשואב ויח םהו רכייר תיבל הדיא תא השאל
 | רשוא איבה ,ורותב דחא לכו םידלי העברא ודילוה
 | רוסמ באו ילאידיא לעב היה הנוק .םתיבל שדח

 | .ץק-ןיאל
 | הפנעה ותחפשמל הגאדב דורט היהש תורמל

 | אוה ,םירחאה יכרוצל הגאדמ קתנתהל היה לוכיו

  ובש ,ולש זילטאהמ .ותלוז תא חכש אל םלועמ
 ותוריעצב ריפס הנוק אל םייק ,ברעה תדר דע רחשה תולעמ ,השק דבע
 ןליאכימב ינע היה אל .ונלש הרייעה ינבמ םירחא םיבר םג אלא ,וידליו ותשא תא קר
 וליאכ ,םרוסחמל סחייתהו ליאוה ,עובשה תומי רתיל ףאו ,תבשל רשב ול ןתנ אל הנוקש

 .רוסחמה לעב אוה ומצע אוה
 םיריכזמ םויה דעו םלוכ לע בוהא היה הנוק

 ולש תדחוימה ךרדה תאו וביל תובידנ תא םיבר
 אלש ידכ ,הענצבו טקשב - םירחא םע ביטיהל

 םהל טישומ אוהש הלא לש םדובכב הלילח עוגפל
 היה ךא ,םיסכנו ףסכב רישע היה אל הנוק .הרזע | =
 .הרישע שפנו בחר בל ול =

 זאו ,ותיבב הוולשבו טקשב ורבע םינשה
 תנשב .תורצה לכ ואבו וכתינ ךכו המחלמה הצרפ
 ידוהי תא םירוראה םיטסישפה ושרג 1

 סופיטהו בערה וליפה םש ,הירטסינסנרטל ןליאכימ
 תעברא םע הדיאו הנוק .םוי ידמ םיללח תואמ

 תב הרוכבה רשאכ ,םשל םה םג ושרוג םהידלי

 םג התיה םתא דחי .שולש תב הנטקהו הנומש

 .ותומח
 הנוק לע ץבר וללה םיישונא-יתלבה םיאנתב ריפס הדיאו הנוח
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 ,םחל תפ םהל איבהל ידכ ויתוחוכ תולכ דע דבע אוה .םיבער תויפ העבש ליכאהל לועה
 .םירחא םיבער םע קלחתה ףא םיבר םירקמבו

 הירטסינסנרטב םישקה םיאנתה ךא ,אוהה םונהיגה ןמ החפשמה ינב לכ ודרש סנב
 ,קפס אלל ןכש ,שולחו בג-ףופכ היה ,תע םרטב ןקדזה אוהו הנוקב םהיתותוא תא ונתנ

 ,1948 תנשבו הפפורתנ ותואירב ,ךעדו ךלה םויל םוימ .בער דימת רתונש אוה הז היה
 .דבלב 46 ןב אוהו רטפנ הנוק ,ןליאכימב בוש ורג רשאכ

 הירוחאמש ,החפשמה לכל הכמ הוויה החפשמה -יבא לש ותומ ,שוריגה תונש רחאל

 הראשנו תע םרטב הנקדזה ,הריעצ הנמלא ,החפשמה םא .הווקת לוטנ דיתעו השק רבע
 אוהש ,ל"ז 'ץיבליפוק םייח ,הדוד-ןב תצעב .םמייקל םיעצמא אלל ,םידלי העברא םע
 םקשל וחילצה םה ןאכ .לארשי-ץראל הכרדב החפשמה התנפ ,םמע ולבס תא קלח ומצע
 .םהייח תא

 לכש ,החפשמה םא .ססבתהו תיב םיקה הנוק לש וידלימ דחא לכו ורבע םינשה

 דובכל התכזו 90 ליג דע היח ,הידליל רתוי בוט דיתע חיטבהל ידכ השק הדבע םינשה
 .ןורחאה המוי דע ,הידכנו הידלי תבהאלו

 אוה יכ ,בלה טבצנ ,םירחא ןעמל ומצע בירקה םינשה לכש ,ריפס הנוקב םירכזנשכ

 תכללו וכרד יפ לע תויחל םילדתשמ ונא ורכזל .םיגשגשמ וידלי תא תוארל הכז אל
 .תוישונאבו תוריסמב - וייחב ונינפל חינהש המגודה תובקעב

 אלו רבק אל ,האצמ אל ךא ,היבא רבק תא שפחל הרוכבה ותב העסנ 1976 תנשב
 םינבא .הנניאש הבצמה םוקמב הבתכנ תאזה המישרה .םש סורה היה לכה ןכש ,הבצמ
 וניבא לש ורכז ונבילמ שומי אל םלועל לבא ,םלועב םידבוא םירבד הברהו ןה םג תוברחנ
 .שודקכ תמו יחש ,ריפס הנוק

 ל"ז טכה רנבא-ףלודא
 ונעב ןליאכימ תליהק שאד

 םילמ יתעמש ,ןונבל לארשי רמ םע תניינעמ החישב

 תליהק שאר היהש ,ל"ז ונבא-ףלודא ודידי לע תומח
 תיב םודיקל תובר השע הז ודיקפתבו 30-ה תונשב ןליאכימ
 .הרייעב ידוהיה רפסה

 הרייעב םיטלובה םינויצה ןמ םג היה ל"ז טכה רנבא
 .ןליאכימב תמייקה ןרקה שאר היהו

 יטרגונאיקואה ןוכמב ריכב רקוח אוה טכה רותרא ,ונב
 .הפיחב (םימיה רקח)

 הליענ התיה יגבואר הבוט ,טכה רנבא לש ותב

 דובעל הלחה ץראל האוב םעו "ינויצה רעונה" תעונתב
 .הרומכ

 ,החפשמה לש ןיסחוי ןליא ןיכמו ותחפשמ ישרוש רקחל וישכע רסמתמ טכה רותרא
 .ןליאכימ תליהקב רתויב תודבוכמה תחא

 ד"ש



 הניומ לש תיתח פשמ הנומת

 ה תשולשו ,הלעבו ילס םתב

 הינש) ותייער םע (ןימימ ןושאר) ןליאכיממ (רפסה) ורגירבוק
 ריפואו יחצ ינב :םידכנ

 ,(לאמשמ

 תיתחפשמ הנומת - ורגירבוק

 225 ןליאכימ
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 ןמדנביל לרעב בוד לש ורבק
 ליגומב תורבקה-תיבב הלגתה

 לרעב בוד 'ר ברה לש ורבק םג אצמנ ,בליגומב תורבקה-תיבב ולגתהש םירבקה ןיב
 .םיבוט םייחל לדבי ,ןונבל לארשי לש ויבא ,ל"ז ןמדנביל

 היוקינ רחאלו ,הנש 50-מ רתוי רחאל התלגתהש יפכ ,הבצמה ימוליצ תא םימסרפמ ונא
 .הצופישו

 :הבצמה יבג לע בותיכה הזו

 ונעוד וניבא לע ונבל הוד |
 תותיחשב דכלנ יכ ,ונפא חור

 ונדעב ךשח םלועו ונשמש אב

 ןמדנביל לרעב בוד ברה
 הירטסינסנרט בליגומב רטפנ

 ב"שת 'ב רדא ג"י

 הצופישו היוקינ רחאל הבצמה האצמנש יפכ הבצמה
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 רואל אצוי הז ךרכב ןוואס קרפ

 ונדידי לש ותוסחב

 וננוגרא "ריקי"

 הדוקלק ןמדה

 - הדוקלק ןמרה
 ןמורט רפכמ בלחה שיא

 ןמורט רפכ בשומב
 ןמרה הנש 45 הז בשוי

 .ןוואס דילי | ,הדוקלק

 עדיבו תונמוימב ,למעב
 הדוקלק ןמרה םיקה בר
 ,םדקתמ בלח-קשמ

 רזגמב רתויב חפוטמה
 .לארשיב יבשומה

 ץמאמב ,וידי-ומב

 - דחאכ ,םינש-בר ךשמתמ
 אוה ,בשומה ינושארמ

 קשמ ומצעל םיקה
 תותפר םע |תראפתל

 לש רוציי יווקו תוחוורמ

 ,םייקמ אוה ,בלח ירצומ

 קיציא ונב םע  דחי
 תונויצ - םירחא םידבועו
 .השעמל הכלה

 םג ךא ,םשמ יח אצי ישוקב ,הירטסינסנרטב האושה תפוקת תא רבע ,רומאכ ןוואס דילי

 ל"צא רבחו ר"תיב ךינח היה הדוקלק .וררו'צ ןיבורו קיזייא תא םהיניב ,םיבר םידוהי ליצה

 .זא התיהש יפכ הנתיא תינויצה ותרכהו הינמורב

 זע ןוצרו הדמתה רשוכ לעב ,תוכילה םיענ ,הליגר-יתלב תינחור המצוע לעב שיא אוה
 .םיישונאו םיינויצ םיכרע גופסו הרטמב תוקבדב ןחינ ;םהב ןימאמ אוהש םירבד םדקלו רוציל

 םיליבגמה תונקתו םיקוח תונשל ידכ ,יטפשמה רושימב שקיע קבאמ קבאנ םינש ךשמב
 ושענ םג הז וקבאמ תוכזבו ,יטרפה יאלקחה קשמה לעב ,בשומה רבח לש ותמזויו ותוריח תא
 .ולש יקשמה הנבמבו בשומה רבח לש סוטטסב םיבושח םייוניש

 ףולינד תיבל הרלק-לחר ותייערו הדוקלק ןמרה
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 ולש תותפרה תחא דיל הדוקלק ןמרה

 הזש הפוקתה ןמ דוע ,ןורש קירא רשה לצא תיב-ןב אוה ,ויגשהו ויקבאמ ,ותוישיא תוכזב
 הדוקלק ,הז חטשב יכ ,בלחה קשמ לש םיאשונב ןורש ותא ץעייתה םעפ אלו תואלקחה רש היה

 .ץראב םיחמומה ילודגמ אוה

 ןמורט רפכב ותיב עקר לע הדוקלק

 ל"ז הבויל ומא לע הצרעהב רבדמ אוה .ןוואסב םח ידוהי תיבב לדגו דלונ הדוקלק ןמרה

 .ןוואסב תאזככ תרכומ התיהש ,הרומג תקדצכ התוא ראתמו

 םתוא ורישעהש ,קיציאו הבוט ,היתב ,לורק :םהידלי תעברא לע םיאג לחר ותייערו ןמרה

 .םחו דכולמ יתחפשמ טבש דחי םיווהמה ,םידכנ רסירתב

 .תראפתל הריצי הנבו םיקהש ,יבאל הצרעהו דובכ-תארי יל שי :הפיסומ ותב

 .ולש רבעה לע םיניינעמ םירבד ויפמ יתעמש ןמורט רפכב הדוקלק ןמרה לצא ירוקיבב
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 ומע חקלש הליפת רודיס יל הארה אוה
 רחאל ומע רזח רשאכו הירטסינסנרטל
 [תואקתפ] "ךעלטיווק" וב ויה ,האושה

 ילוא .םיקידצו םינבר לש תוכרב םע
 המוקתו םוקישל הכזו דרש הלא תוכזב
 .לארשי -ץראב

 הבוילו קחצי - הדוקלק ןמרה לש וירוה
 הרש :לאמשל ןימימ - םהידלי םע ל"ז
 םירמו ןמרה ,ל"ז

 הדוקלק ןמרהל "וננוגרא ריקי" תדועת תא קינעמ דוד המלש
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 ןוואסמ תקדצה - הדוקלק הבויל
 תוינקדצ םישנ ויה הפוריא חרזמב רבעשל תידוהי הרייע לכב

 .ןפוד-תואצוי
 .ןוואסב הדוקלק הבויל התיה תאזכ תחא
 וליפא ."רתסב ןתמ"ב רקיעב ,הקוצמב םישנאל רוזעל הגהנ איה

 .םיברל הרזעו הז הגהונב הכישמה הירטסינסנרטב

 :תיאלקח התשענ איה ,50-ה תונש תליחתב הצרא התלע רשאכ /
 בלחה תא הליבוהו תורפ יתש הבלח ,ןמורט רפכב המדא תקלח הדביע

 "רשעמ" שירפהל הגהנ ךכ-ידכ-ךות .דולל ,הדרפל המותר הלגעב |
 .םישדח םילועלו םיכרצנל ,%
 רכזל ,ימוקמה תסנכה-תיבל הרות-רפס המרת הדוקלק הבויל שש

 .םירחא השודק-ישימשת םג תסנכה-תיבל המרת ןכ ,ל"ז קחצי הלעב ב = :
 תובדנתהב הדבע ןכו םילייחה ןעמל םימח םידגב תגרוס התיה 0 ה

 .90 ליג דע ,םיבוטה הישעמב הכישמה ךכו - אפורה ףסא לווה ב
 .96 ליגב ,הבוט הבישב הרטפנ הדוקלק הבויל
 .םייחה רורצב הרורצ התמשנ היהת

 הדוקלק תחפשמ לש ללחה
 .הנוחטב לע דבכ ריחמ ומליש םגו ץראה תמדאב וזחאנ תבחרומה הדוקלק תחפשמ ינב
 לפנש ,ל"ז הדוקלק לסרמ ןבה תא לכש ןוואסמ הדוקלק שירבו הקלא לש יתחפשמה ףנעה

 .רופיכ םוי תמחלמב
 םגש ,ןרהא-םהרבא - חא ןכו הפיחב הרגה הרומ איה סייו הטאירנה ,ל"ז לסרמ לש ותוחא

 .הפיחב רג אוה
 רפסב המסרפתהש יפכ ,ל"ז הדוקלק לסרמ לש וייח תודלות לע המישר םימסרפמ ונא

 .ל"הצ יללחל ןורכזה

 לסרמ הדוקלק

 רפסה-תיב םויס רחאל .ןוואסב 3.11.1947-ב דלונ .שירבו הקלא ןב
 .יעוצקמ ס"יבב דמל ידוסיה

 תרישו 1966-ב ל"הצל סייוג .ותחפשמ םע ץראל הלע 16 ליגב
 ףתתשה הב ,תרייסל בדנתהו תותיכ ידקפמ סרוק רבע ."ינלוג" תביטחב
 ירחא ףטוש ןוחטב תולועפב ןכו ןלוגה תמרב תוברקב ,םימיה תשש תמחלמב
 הי היה .המחלמה
 ,רויס תדיחיב ,ןוירשב תריש םיאולימב .םידקפמל ףטוש ןוחטב סרוקב םלתשהו םירייט ק"שמ
 .ש"מגנ יגהנ סרוק םג רבעו

 .רג ובש ,םיסכר בושיה לש תימוקמה הצעומל םיריעצ תמישר לש דמעומ היה 1973-ב
 רבעל הצירפהו העקבהה ברקב ,יניסב המילבה תוברקב ףתתשה םירופיכה םוי תמחלמב

 ב"כ םויב "תיניסה הווחה" דיל לפנ .הלעתה תודג לע רשגה שאר תחטבאל תוברקבו ץאוס תלעת
 .18.10.1973 ,ד"לשת ירשתב
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 ןושרוק הנח-הנימ

 ילש ןוואס ישרוש

 הדירפ אתבסה םע יתסאו הל'הרש היתונבו ןושרוק הנימ

 דצמ ילש "םיינמור"ה םישרושה תא בורקמ ריכהל יתיכז אל ,האושה רחאל לארשי תדיליכ
 .טומחר תיבל רנפרד הדירפ-טיכי - ימא

 רתוי תעדל תאש רתיב יתיצר ,םידליל םאכ ,רתוי רחואמ ךא ,דימת יתוא ןיינע הז אשונ
 | = .ידליל תאז ליחנהל ידכ דחוימב ךא ,ילש יתונרקס קופיסל ןה ,יתחפשמ תורוק לע

 לש םידודה-ינב תא ףאו היח-המיס יתדוד תא ,'יחתש ימא תא רקחתל אופיא יתלחתה
 .ןייטשנרוא קחציו יכדרמ ,ימא

 :ןמקלדכ איה יניעל ףוסבל הרייטצהש הנומתה
 ,בליגומ דילי ,"רעשיסור רעד לסוי" הנוכמה ,(ןוזמרבא וא) ןוסמרבא ףסוי ,ילש אבר-אבס

 םש-לע ,הילטמ) ליטמ ותשא םע דחי ,ראצה אבצל סויגה תמיאמ 1860 תנשב חרב ,הניארקוא
 ול ץמיאו ולש רבח לצא טלקמ אצמ םש ,ןאבאראדל עיגהו הבודלומל - (בוקטינס תדילי ,לטומ
 .ויוהיז לע תושקהל ידכ ,ןייטשנרוא םשה תא

 רחסממ סנרפתה ןאכ .ובשומ תא הב עבקו ןוואסל רבע ,רחא בוט רבח לש ותעפשהב
 לופיטה תא ומצע לע חקל אוה .הרייעב ללכה ןעמל עיקשה ותוליעפו וצרמ בור תא ךא ,תורועב

 ףינס תא דסי ןכ-ומכ .ברעב 8 העשב לעונו רקובב 6-ב חתופ היה ותוא ,תסנכה-תיב יניינע לכב
 .םוקמב "יחרזמה" תעונת

 אוה :דואמ המישרמ ,תונומתה תחאמ תפקתשמ ףאו ,ימא ידי-לע הראותש יפכ ,ותומד
 .תח אלל רוביגכ הארנ ,ויתודימ יפ לע דרויה ןקז לעב ,המוק-הבג ,ראות-הפי ידוהי הארנ

 ידיסח היה ותיבב םייחה-חרואו טשנפטשמ ר"ומדאה לש דיסח היה לסוי אבר-אבס
 .יתרוסמ

 הכומנה התמוק תורמל .דבוכמה הלעבל היואר השא ,"ודגנכ רזע" התיה ה"ע ליטמ אתבס
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 תינחורה התמוק ,תינפוג הניחבמ
 .רתויב ההובג התיה

 ליטמ אתבסש תרפסמ ימא

 לכו םיבר דסח ינוגראב הליעפ התיה
 םינקז .תלוזל רוזעל הלדתשה הימי
 לופיטל וכז םידומלגו םיינע תונקזו
 .דודיעו המחנ ירבדלו הידימ רוסמ
 .ןרוסחמל הגאדו תומותי האישה איה
 ,החפשמ יבורק ירופיסמ יתלעפתה
 אלש הגהנ אתבסש | ,ורפיסש
 תומותיה לש ןהיתונותחב ףתתשהל
 ,םיחבש עומשל אל ידכ ,הגאד ןהלש
 .הנותחה תכרענ הל תודוה יכ

 ןייטשנרוא יכדרמ ,הלש דכנה
 תארוק התיה ישיש ימיב יכ ,רפסמ
 | ! ןוזמה תויומכ תביחסב רוזעל ול
 םויב (ןימימ) רנפרד לאומש הלעב םע טומחר תיבל הדרפ הקולחל ,הלשיבש תולודגה
 לאמשמ יבצ היחא .1951 ,םתנותח .הרייעב תוקקזנ תוחפשמל

 :ןייטשנרוא ליטמו ףסוי לש םהידלי

 ינעמ ,הגייפ ,לטיג ,המלש ;הנושארה םלועה תמחלמב ברקב ולפנ םהינש - קחצי ,לאומש
 .(הנימ)

 1938 ,ןוואסב ומלוצ ,ןייטשנרוא ליטמו ףסוי =

 התיה וז .טריסמ ל"ז הרובדו הדוהי ןב טומחר השמ ברל האשינ םהידליב הריעצה ,ינעמ

 שארב ויה תווצמה םויקו הרותה דומילש ,םימכח-ידימלתו תואובת ירחוס לש החפשמ
 .םהינייעמ

 .שדוק ידומילל רסמתה ,ותודלימ תאזה הריוואה תא גפסש - ילש אבס םימיל - ,הז השמ
 לש ותטימ יכ םכשה רקובב הלגמ םמא התיה תובורק םיתעל יכ ,יל רפיס ל"ז (בקעי) וקני ויחא
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 ףוסבל והואצמ ,וירחא ושפיח רשאכ .הקיר - ןטקה השמ

 ,םנמאו .דמולו ארוגידס ידיסח לש שרדמה-תיבב ףנטצמ
 השמ ךמסוה ותורחבב .הרותל שדקוה ולצא יונפ עגר לכ
 .ץיבונר'צמ טאר ברה ידי-לע ,תונברל

 | היה טומחר השמ ברהש ,ארוגידסמ ר"ומדאה
 םיברה ויצמאמ לע תולעפתהב ויבאל רפיס ,וילא ברוקמ
 ותוריש לש םישקה םיאנתב םג ,תווצמה םויקב ונב לש
 .הנושארה םלועה תמחלמב הירגנוה -ורטסוא אבצב לייחכ

 טומחר בקעיו יול ,לאינד - השמ אבס לש ויחא
 1.18 ,טומחר יבצו צו (לאמשמ) םהרבא ויהש ,ל"ז סחנפו לכעמ ,ןרהא - ןמרסו תיבל םינברהו ל"ז
 תבר ,הליצאה ותומד לע הצרעהב דימת ורפיס ,ןוואסב טומחר השמ לש ותיבב חראתהל םיגהונ

 לע ביבח ,הרייעב דבוכמ ידוהי ."אסריגמ אימופ קספ אל רשא" ,יתימא םכח-דימלת לש ןיפנאה
 תושעל הצר אל יכ ,רחסמב קסע ותסנרפ ךרוצל .תסנכה-תיבב הרות ירועיש ןתונ היהש ,תוירבה
 אוהו קפלדה לע וינפל החותפ ארמגה התיה תונחב ותבשב םג ךא ."וב רופחל םודרק" הרותה תא
 .דמלו הב ןייע

 םהלש ,הידלי תשמחל הרוסמ םאו תנייוצמ תיב-תרקע ,הנמאנ השא התיה ינעמ אתבס
 .הביל תמושתו היתותיע לכ תא השידקה

 לאומש ,(רריט) היח-המיס :טומחר ינעמו השמ לש םהידלי
 תודימ אלמ ולוכ-לכו םימש-אריו ןדמל ,שפנ-ןידע רוחב היהש ,ל"ז

 האושה רחאל ,תירבע תארוהבו הרות דומילב קוסע היה , תובוט
 ברה לצא הרותה לע דקוש ודועב ,הלחממ י"אב רטפנו ,ןוואסב

 הל'מהרבאו יבצ ,[ימא] (רנפרד) הדירפ-טיכי ,.ה.ב.צ.נ.ת .יולב םרמע
 ל

 רפסה-תיבבו "רדח"ב םידמול םידליה ויה םנוקיתכ םימיב

 םג דומלל וחלשנ תונבה .תיבב םתוא דמילו ףיסוה םהיבאו ינמורה
 .הריפת

 תועפשהו המוציעב רבכ הפוריאב המחלמה התיה 1941-ב
 ,ןוואס ידוהי תא ושרג םינמורה .הינמורל םג ועיגה תיצאנה היחה
 אבר-אתבס הרטפנ הנושאר .יוהורוד רוזיא לכמ םהיחא םע דחי
 אבס םג רטפנ הירטסינסנרטל שוריגה ךשמהבו ,יוהורודב ,ליטמ
 .[ותדלוה ריע] ,בליגומב ,ןייטשנרוא לסוי אבר

 ודקפש םירוסיהו תורצה תא ראתל םילמה תולדו עצמה רצק 1940 ,טומחר (הינמ) ינעמ
 לכאמב רומחה רוסחמה תא קר ריכזנ .הירטסינסנרטב םישרוגמה תא
 . רסוח ,םירוגמב תופיפצהו קחודה ןכ-ומכ .םקלח תנמ ויהש ,שובלבו

 .םישרוגמה ןיב הבר התומתו תומויא תולחמ ומרגש ,האורבתה
 הל'מהרבא ןטקה םנבו ל"ז השמ אבס ,ה"ע ינעמ אתבסה םג ויה הבוינוק וטיגב םיפסנה ןיב

 .עבשה ןב
 דליה תנומת תא ימצעל תניימדמ ינאשכ ?הלא בויא-תורושב עמשל רמכנ אל ימ בל

 םילוח ,בערב ותמש וירוהו ,םינשב ךר הכ ודועב רטפנש ,הרות דומילו םייח בהוא ,הזה חקיפה
 תועמד יניע 8 ,בערב םיקמנ םיריעצה םהידליו םבצמב םיפסונ םיבר םע תופיפצב םיבכושו
 = / .וישכע םג

 םהירוה תומ רחאל וראשנש םימותיה תעברא
 תמחלמ םחלהלו םשפנ לע דומעל וצלאנ ,ןטקה םהיחאו
 .דורשל ידכ ,תינשקע םויק

 המכוחבו הרובגב הדקפית היח-המיס ,הרוכבה
 םתסנרפ תא .התוחאו היחאל התלוכי לככ הגאדו םאכ
 רתויב םישקובמ ויהש ,ןוזמ יכרוצב רחסמב םידליה ואצמ
 םהבש ,םיסנבו אימשד אתעייסב .םיניארקואה ןמ ונקנו
 םיחאה ולצינ ,ל"ז ןומולס (וקניפ) סחנפ ןדודה ברועמ היה

 טומחר השמ
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 .הרזח התיה אל ונממש םוקמל חולשממ
 הירטסינסנרטמ םבוש רחאל | ,1943-ב |

 רריט לאיחיל המיס הרוכבה תוחאה האשינ ,יוהורודל
 וטילחה היחא ינש םע ימאו (ט"שעבה יאצאצמ) |

 לש הרשכה תצובק תרגסמב לארשי--ץראל תולעל |

 םילוטלטו םידודנ רחאל ,1947-ב .לארשי תדוגא

 "קרוי ןאפ" הינואה העיגה ,םימיב םישק םיאנתב

 היעסונו םילגנאה ידי-לע הספתנ ךא ,ץראה יפוחל [
 רחאל .היחא ינשו ימא ויה םהיניב .ןיסירפקב ודרוה
 ובשייתה ןאכ .ץראל ועיגהו וררחוש םה הנש יצחכ

 .הינתנב
 רנפרד יכדרמ לאומשל ימא האשינ 1951-ב

 ץינזוק ידיסח לש החפשמל ןב ,םידיסח-רפכמ

 .השמ יחא ןכו ינא יתדלונ םידיסח-רפכב .ןילופמ

 ,יבצ תריטפ רחאלו הפיחל ונרבע ןמזה ךשמב

 .הווקת-חתפל ונרבע 1981-ב
 םיימדקא םידומיל יתמייס םייתניב

 ףאו יכוניח ץועיו תירבע ןושלו תורפס ,הירוטסיהב |

 .רפס-יתב רפסמב הלא תועוצקמ לש הארוהב יתקסע מ -

 החמומ - ןושרוק באז ר"דל יתאשינ 1982-ב (ןימיל לאמשמ) וינב םע
 א

 ןושרוק באז ר"ד

 םימש-ארי ידוהי - הנקיז תאופרו תימינפ האופרב | הוצמ-רבב ,ןימינב-המלשו הקיבצ ,דוד
 ותויהב דוע .תובר תויוכז לעב ,גלפומ ןדמלו 1996 ,(רוחאמ) לאומש רוכבה לש

 ירקוחמ ףא תח אלו תודהיל םיקוחר בריק ,תירבעו תודהי ידומיל תרתחמב דמיל ,הבקסומב

 .םעפל םעפמ והורצעש ,ב"גקה
 הל'הרש ,י"נ לאומש :םידלי השיש ה"ב ,ונל שי

 .י"נ ןימינב-המלש ,י"נ הקיבצ ,י"נ דוד ,יחת יתסא ,יחת

 תשרומל םייוארו תידיסחה ךוניחה תכרעמב םידמול םלוכ

 .םהיתובא
 טיכי תרמ יתרומ ימאל הרקוה עיבהל םוקמה ןאכ

 ןכמ-רחאלויל התגאדו התוריסמ ,הכוניח לע ,'יחת הדירפ
 .תדבוכמו הבוהא אתבס הב םיאורה ,ידלילו ילעבל

 םיידוהיה םיכרעה ןמ רכינ קלח יכ ינתחוטב

 תבייח ינא ,ירוענבו יתודליב יתגפסש תישונאה תושיגרהו

 החמשב ,אדח אתווצב דימת תויהל הכזנש ןוצר יהי .הל

 יבצו היחא םע טומחר הדירפ .תחנבו
 ילעופ לש תשובלתב ,(ןימימ)

 1947 ,ןיסירפק ,לארשי תדוגא | ןמ קוחר לפנ אל חופתה" יכ יל הארנ רוחאל טבמב

 בשויה ינפל ונידעב בוט וצילמי היוודה הלוגב ורטפנש ,םישודקה וניתובא יכ הליפת ינא ."ץעה

 .וניאצאצ לכמ השודקד תחנ ונלוכ הוורנו םימורמב

 .ר .י .כ .א



 25 ןוואס

 ןרועל בתכמ
 ה"ב

 ח"נשתה ,חנ תודלות הלאו רדסל 'א םוי

 בכ
 המלש דוד רמ
 הביבסהו יוהורוד יאצוי ןוגרא ר"וי

 בר םולש
 םידוהי םנשיש תוארל יתחמש דואמו יניע דגנל עיפוה 14.9.97 ,ז"נשתה לולא ב"ימ ובתכמ

 אלפנ ןויערל שי תובישח הנשמ .ורבע תורודמ תראופמה הירוטסיהה רכז תא חיצנהל םיגאודה
 רבד לע דוע םיעדוי ויה םא עדוי ימ ,ולא ןיעמ םילעפמ אלולו ,אב רודו ךלוה רוד ןכש ,הז

 .הלא תוראופמ תורייע
 ךותמ) ויתודלותמ טעמ ףוריצב ,ןמדנל קחצי בקעי יבר לש ותרותמ רגרג ב"צר - ךתשקבל

 .(הלודגה הינמורב חרז םתרות רואש ,ןמדנל תיבל םיר"ומדאה תחפשמ לע רפס
 ונב םייוקיו ,הביבסהו ןוואס ,יוהורוד תוליהק רכז לע ךפונ תפסותלו תלעותל היהי יכ הווקאו

 .ןמאו ןמא .לארשי-ץראב עבקהל לבבבש תושרדמ יתבו תויסנכ יתב םידיתע

 אריפש ןרהא ברה

 ,קרב-ינב ,ץכ-סדרפ בר

 "ןורכז ימי" לעב

 אריפש ןרהא ברה

 ןוואס לש הבר - ןמדנל קחצי ברה

 .המכוחה סדרפב םירפס ירבחמו םש ישנא ,הרות ירידא הדימעה ןמדנל תחפשמ
 לעב ,הנרובדנמ דיגמה לש ודימלת) ץינ'זיו לש הבר ,ןמדנל קחצי יבר היה החפשמה -יבא

 תינברהו שריה יבצ יבר לש ותב תא אשנ ןימאקליבמ ןמדנל םהרבא יבר ,וגב .("יבצל 'ה חמצ"
 לצא הליפת-לעבו דימלת) ץינ'זיו-בוסוק תלשוש יבא ,האימולוקמ דיסח ,ליפוק יבר תב המולב

 .(בוט-םש-לעבה
 הנמלאה .חונמה אבסה םש לע ,שריה יבצ לארשיב ומש ארקנו ןב דלונ ותגוזו םהרבא יברל

 ונתחו ותב תב - הדכנ התיה "ףרש"ל .קסילרטסמ "ףרשה" ירוא יברל ינש גוויזב האשינ המולב
 זירכה ,ותחפשמ ינב םע "ףרשה" בשישכ םעפש ,רפוסמ הילע ,הקבר םשב - קיציא קחצי יבר

 תא דימ הטישוה ,הקבר הדליה ,ותדכנ ?ילא ףרטצמ ימ .דוקירב תאצל ינא קקותשמ :םואתפ
 ןמ ךוחמשי ךכ ,יניתחמישש םשכ :הדליל רמא ,םייסשכו הלק העש התא דקר אוה .אבסל הידי

 .לארשיב םיזרא השימח עוטנל יכזתו םימשה
 ןמדנל שריה יבצ יבר אוה אלה ,המולב תינברה ,ותגוז דכנל "ףרשה" האישה הקרפל העיגהשכ

 .בוטיקב ברו ר"ומדאכ ןהיכ ןכמ רחאל ,קסילרטסב ברכ שמשל לבקתנ "ףרשה" תצלמהב .ל"נה

 ,ךורע-ןחלוש יקלח 'ד לע רוביח ,תואווקמ תוכלה לע רוביח וירחא חינה .ח"כרתב הניווב רטפנ

 התע-תעל .(ב"צ ,'א תונופצ הארו .םש -ילהא) ם"במרהו ס"שה לע םישודיחו תובושתו תולאש

 .םרואל וניכז אל

 וכז ןכאו ,"ףרשה" תכרב םהב המייקתנ .בולירקב תבטב ב"כב הרטפנ הקבר תינברה ותגוז

 .תחא תבו ,ןונבלה יזראכ ,םלוע לודג םינב השימח םיקהל

 לשכ ויה ומא םשו ומשש ןייצל ןיינעמו ,"ףרשה" םש לע ארקנ) ירוא יבר ,רוכבה םנב
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 תונברל דובכ רחא חקלנ םשמ ,היצילגבש הנזיבארפב ברו ר"ומדאכ ןהיכ .(הקבר ןב ירוא :"ףרשה"
 לכ .יסאי ריעה רבעל וימעפ םשו הבודלומל חרב םימורגופה תעב .הניארקואבש ץיפסלו ץיבנשיו
 קנב" לעב) לאינד ע'לכימ 'ר ,להקה שאר םשארבו ,וינפ תא לבקל ותארקל ואצי ריעה ינב

 ידכ חרזמ דצל בסה הליפתה תעשב .ונומראב םירדח המכ ירוא יברל רסמ להקה שאר .("לאינד
 זא .םידדצה ראשב ןכו ,היסנכ האר בושו ,רחא ןוויכל הנפ .היסנכב ןיחבה ןולחה דעבו ,ללפתהל
 להקה שאר .הנטק הרייע יל ןת ,השקבב ...תחא היסנכ יל קיפסמ :תוחצב רמאו ע'לכימ 'רל הנפ

 דע הדובעה לעו הרותה לע בשי םש .הכומסה יולודופ הרייעב "רצח" ול הנבו ותשקב תא אלימ
 .ז"ערת ירשתב 'ג םויב ותריטפל

 ונב אוה (48 'מע ,'א ךרכ) "יוהורוד" רפסב הרצקב בתכנ וילע ,ןגד ןמדנל קחצי בקעי יבר
 התיהש ,הרובד תינברה ,ומא לש ונקז-בס ,ןילבולמ "הזוחה" םש לע ארקנ .ירוא יבר לש רוכבה
 יבר לש ותב תא אשנ ."הזוחה" לש ונתח ,אשיירמ לאומש יבר ןתח ,אטפאמ יכדרמ יבר לש ותב

 .ץישפורמ ילתפנ יבר םכחה קידצה יחא ,ץיבורוה ליקוי בקעי יבר לש ונב-ןב ,ץיבורוה ילתפנ
 ינב ראשכ ,םירוביח רביח םא .יסאיל רבע א"ערת תנשבו ,ןוואסב ןהיכ ןמדנל קחצי בקעי יבר

 וילע עדויה לכל השקב ןאכמו) .וילע םיפסונ םיטרפ יל םיעודי אלש םשכ ,יל עודי אל ותחפשמ
 .(שארמ הדותב .ב"ב 1868 .ד"ת יפל יתוא ןכדעל ,היאצאצו ןמדנל תחפשמ לע ,ללכבו

 םימסרפתמ םהו ןמדנל קחצי בקעי ונב יפמ םירגרג ינש יתאצמ לוגדה ויבא לש דיה-יבתכ ןיב
 .דיה-בתכ םצעמ הנושארל הזב

% % % 

 ןושל עודי םיקודקדהו ,ןותבש תבש יעיבשה םויבו הכאלמ השעת םימי תשש :להקיו תשרפב
 הז רואיבב ונרמא רבכו ,"ןותבש תבש" תבשל ירקד המ םגו ,םירחא ידי-לע עמשמ ,"השעית"

 .הלעמל
 רמוא היה אוה ,דמחנ רבד יתעמש ן"ש קחצי בקעי רמכ ףירחה ,םיכחו קיני יריקי ינב יפמו

 ,יעיבש הנומ ,תבש יתמ חכשו רבדמב אוהש ימד (לודג ללכ קרפב) ס"שה ירבד יפ לע שרפל

 תגשמ ודי םאד ,הזלה שיא יבגד (תבש תוכלה) ךורע ןחלושב הכלה אקיספאו .תובשי יעיבשבש
 םויה אמש םוי לכד אששחמ םימי תששה לכב ומצעב הכאלמ תושעל ול רוסא ,לעופ רוכשל

 אוה יכ ,םירחא ידי-לע וליפא ,הכאלמ תושעל ול רוסא ,ולש תבש אוהש יעיבשה םויבו .תבש

 .ולש תבש
 הכאלמה תושעל ול ןיאש ןיינעל ,תבש תניחבב םה םימי תששה לכ ,הזלה שיא יבג הנהו

 ןויכ ,ןותבש תבש תגרדמב אוה ,ולש תבש אוהש יעיבשה םוי ןכ םא .םירחא ידי-לע קר ,ומצעב
 תשש זומרי הזו .ומצע ידי לע הכאלמ תיישע ןיינעל תבש תניחבב ןכ םג אוה םימי הששה לכבש
 םימי תששה לכבש וניד זא ,תבש יתמ חכשש שיאה ותואל זומרי הכאלמ ,אקייד ,השעת םימי
 תבש אוה יעיבשה םויש אמרג ןיד הזבו ,םירחא ידי-לע השעית קר ,הכאלמה ומצעב השעי אל
 אוה ןוגה רבד ק"ודו ,םירחא ידי-לע השעי אל םגו ומצעב השעי אלש ,התיבשה לפכ ןותבש

 .ד"סב

 קרפב) העיצמ אבבב ל"ז םרמוא יפ לע ןוגה רבד קחצי בקעי רמכ ןתחה ,יריקי ינבמ יתעמש
 אמעט שרפמו .תמדוק םתדיבא ,ובר תדיבאו ויבא תדיבאו ותדיבא :(א ,גל ףד תואיצמ ולא
 םייקמה לכ ,בר רמא הדוהי בר רמא הז לעו .ןויבא ךב היהי אל יכ ספא ביתכד םושמ ארמגב

 םדאל שי ,בותכה וילע וליטה אלש יפ לע ףא :ל"ז י"שר שריפו .ךכ ידיל אב ףוס ,ךכ ומצעב
 ןיינעל שרופמ .'וכו חיכומ דספהב אל םא ,םדוק ילש קדקדל אלו ןידה תרושמ םינפל סנכיל

 ןידה תרושמ םינפל סונכל ןיכירצ יכה וליפא ,םדוק ולש ןידה ןמש בג לע ףא הדיבא אוצמל
 זא ,ומצע תדיבאב לודג דספה ול שי םאב קר ,ובר תדיבאו ויבא תדיבא םדוקמ אוצמל שפחלו
 עדונ הנהו .תמדוק ותדיבא זאש הרות ןידא אימקואו ,ןידה תרושמ םינפל סנכיהל ךירצ ןיא
 דיסח לכ ללפתי תאז לע (ב"ל םילהת) בותכה רמוא הזו ,ןידה תרושמ םינפל סנכנה ארקנ דיסחש
 תעב ונייה ,אוצמ תעל ןידה תרושמ םינפל אוהש דיסח תויהל הצור םאבש ונייה .אוצמ תעל ךילא
 תדיבא בוזעלו ןידה תרושמ םינפל דיסח תויהל הצרי אוהו ,הדיבא תאיצמ רחא שפחל ךרטציש



 217 ןוואס
 רה. וויי וואו

 אל וילא םיבר םימ ףטשל קר ללפתהל ךירצ תאז לע ,ובר וא ויבא תדיבא םדוקמ שפחלו ומצע
 תרושמ םינפל סונכל יאשר היהי אל זאו םיבר םימ ףטש ידי לע חיכומ דספה ול היהי אלש ,ועיגי
 ךב היהי אל יכ ספא לש קוספה יוויצ םייקל וילע לטומ היהי זא יכ ,דיסח תגרדמ אוהש ןידה
 לע חיכומ דספה וילא עיגמ היהי אלש ללפתהל ךירצ הזל ,ומצע תדיבא םדוקמ שפחלו ,ןויבא
 ןידה תרושמ םינפלה םייקלו אוצמ תעל דיסח תויהל ותלוכיב היהי זאו ,םיבר םימ ףטש ידי
 .[ב ,דפ ,די-בתכ סקנפ] דמחנ אוהו ,ובר וא ויבא תדיבא םדוקמ םידקהלו

 ביבא-לתב ל"ז רואמ השמ ש"ע בוחר

 םהיניב ,תודסומו םישיא לש תיביסנטניא תוליעפ רחאל

 לע ארקנ ביבא-לתב בוחרו וניכז ,הביבסהו יוהורוד יאצוי ןוגרא
 .ל"ז רואמ השמ לש ומש

 רפוס ,לוגד יאנותיע היה ,ןוואס דילי ,רוש-רואמ השמ

 יאצו' טבש לש הנושארה הרושה ןמ רוביצ שיאו הלועמ
 .הינמוד

 לע הטלחהה רבדב ביבא-לת תייריע םעטמ בתכמ ןלהל
 .רואמ השמ םש-לע בוחר תאירק

 ופי--ב'בא-לת תייריע
 2.00.77 החצנההו תומשה תדעו

 דובכל

 רואמ הכרב 'בג

 - ביבא-לת ,6113 .ד.ת

 ,הדבכנה רואמ תרבג

 ל"ז רואמ השמ רמ ךלעב תחצנה :ןודנה

 ךלעב תא חיצנהל ךתשקב תא הרשיא החצנההו תומשה תדעו יכ ךעידוהל תדבכתמ ינירה
 .ומש לע בוחר תאירק י"ע ,ל"ז רואמ השמ רמ

 .רתוי רחואמ דעומב טילחהל הדעווה ךרטצת בוחרה תדמצה יבגל
 .ךעידוהל בושא ,הטלחה לופיתשכל

 בר דובכב
 המח הכרבבו

 בודיוד הידיל

 החצנהו תומש תדעו תזכרמ

 זוחמהו יוהורוד יאצוי ןוגרא ר"וי - המלש דוד רמ :קתעה
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 רגניסמ תרפא

 לארשיב תחנל - הירטסינסנרט תולבסמ

 הנר'צ םשב ,ןוואסב 1932 תנשב יתדלונ
 הגייפ ירוהל ,(רגניסמ תרפא - םויכ) ורוטיורק
 הנומש ךותמ תחא יתייה .ורוטיורק החמשו
 ,רתסא :םהיתומש הלאו ,ירוהל ודלונש םידלי

 היעשו הנר'צ ,ןרהא-המלש ,יסוס ,וקשרה
 .היחו םהרבא ,(םימואת)

 התיה ונמאו דובכב ונתוא סנריפ וניבא
 החפשמ ונייה יכ ףאו ,הצורח תיב-תרקע
 ונייה ,ההובג יד התיה ונלש םייחה תמר ,הלודג
 .הדימא החפשמ

 ,הינשה םלועה תמחלמ ץורפ דע ,ךכ
 ונשרוג םדוק .ונלש םידודנה ולחה זא .1941-ב

 | .הירטסינסנרטל - יוהורודמ ,יוהורודל ןוואסמ

 | ונייה .רטסיינדה לע תודוספרב ונתוא וריבעה
 ונבלב טרחנ עזעזמה הזחמהו םינטק םידלי

 ,וצצורתה םירוה ,וקעזו וכב םידלי :םייחה לכל

 םיבר .םהיתוחפשמ ינבו םהידלי תא ושפיח

 ונתוא ודיעצה םשמ .בליגומל ונעגה ךכ .ועבט
 ווי" - ,תוכורא תוריישב ,לגרב ,םינמורה םימראדנ'זה

 םויכ רגניסמ תרפא ןטק רפכל ואיבה ונתוא .רוזיאב םינוש םירפכל
 ,קנע םלואל ונתוא וסינכה םש ,הביינוק םשב

 וניחא םג ןכו רטפנ וניבא .סופיטה תלחמ הצרפ רצק ןמז ךות .רוקלו תוחורל ,םימשגל ץורפ

 םילמ הלאו ונמויק לע המחלנ הנמלאה ונמא .ןרהא-המלש
 ,םא לש הרובג-תמחלמ ףקשל תורומאש ,תולדו תודדוב
 ךכו הידליל םסחל תסורפ חיטבהל ידכ ,םינשו םישדוח ךשמב
 .ונייח תא ךיראהלו םייקל

 ונתוא וריזחה 1943-ב ,לבס תונש שולש רחאל
 אל ,תיב אל ,ונאצמ אל םש ךא ,ןוואסל ונרזח .הינמורל
 וניסינ .םילודג םיילכלכ םיישק ינפב ונדמע בושו .הסנרפ
 .וז המישמב םג הדמע ונמאו ונמצע תא םקשל

 ,םישק םיטבל רחאל ,ונמא הטילחה 1947 תנשב
 .לארשי-ץראל - היעש יחאו יתוא ,םימואתה ינש תא חולשל

 ונתיינוא תא וספת םילגנאה ךא ,ץראל ונעגה .16 ינב זא וניה
 ןמז םש וניהש ,םיריעצ ונתויהב .ןיסירפקל ונתוא וריבעהו
 ונתוא וריבעה ,ונאובב .הצרא תולעל ונל וריתהו דבלב רצק
 שדח קרפ יליבשב ליחתה םשו ןוילעה לילגב ,הנפד ץוביקל

 יתכפה רצק ןמז ךותו בטיה יתירעתה הנפד ץוביקב .ייחב
 םג ךשמהבו םירידס םידומיל יתדמל .רבד לכל תילארשיל

 .תוננגל רנימס יתמייס .

 םשו הירבט דיל קוקוח ץוביקל ונרבע 1950 תנשב - רגניסמ תרפא לש הירוה
 ,רגניסמ באז ,ילעב תא יתרכה םג םש .םירבחכ ונלבקתה ורוטיורק החמשו הגייפ

|] 
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 .ץוביקה תא ונבזעו ונתחתה הרצק הפוקת רחאל .רורחשה תמחלמב העיצפ בקע עקרוקש סייט
 לע יתחלשנ םשל ,תרצנ דיל ,ירופיצ בשומל ונעגהש דע ,ץראב תומוקמ המכב תורעתהל וניסינ
 תכנחמ ינאש דואמ וחמש םהו ןוואס יאצוימ םילוע ויח הז בשומב .תננג תויהל ,ךוניחה דרשמ ידי
 .םהידלי תא

 .הניר ,הרוכבה ונתב הדלונ ירופיצב
 םשו ןועבטל ונרבע םייתנש רובעכ

 .יזועו ןר ,םינב ינש דוע ונל ודלונ

 .םיאמדקא םויכ םה ונידלי תשולש
 דחוימ היווח רובעל הקיפסה הניר
 תורחתב הפתתשה רשאכ ,הייחב הנימב

 ,גנוק-גנוהב ,תימלועה יפויה תכלמ

 םלועה לכמ תויפהפי 82 ורחתה הבש

 ,"סרבינוי סימ"כ הרחבנ ונלש הנירו

 תנשב ,תימלועה יפויה תכלמ רמולכ
 ינש ראות תמייסמ איה םויכ .6

 .ימואלניב טפשמב
 תננגכ דובעל ןבומכ יתכשמה ינא

 לש תננגה יתייה וליפאו ןועבטב םג
 שאר תשא םויכ ,יצרא-ןב הרש
 | .והינתנ הרש ,הלשממה

 תחנל םג יתיכז ,הינשה םלועה תמחלמב הדלי רותב יתרבעש תועווזה לכ רחאל - םוכיסב
 םידכנב ונתוא וכיזש ,םיאלפנ םידלי השולש ונלדיג ילעב םע דחיו ,ונלש לארשיב ,הוולשלו
 .דיתעב םג תחנ םהמ תוורל ךישמנו ןתי ימו םיקותמ

 1949 ,הנפד ץוביקב ,היעש םואתה היחא םע תרפא

 והינתנ הרש לש תננגה
 ןוואס תדילי ,המיסקמ השא - רגניסמ תרפא

 םידלי-ינגב הבוהאו הלועמ תננג ןכו ירופיצ בשומב הנושארה תננגה התיה רגניסמ תרפא

 .םירחא
 התיה הלש הנושארה תננגהש ,ןמזמ אל הרפיס הלשממה שאר לש ותשא ,והינתנ הרש 'בג

 .רגניסמ תרפא
 ,ןוואס תדילי ,(רבעשל ורוטיורק הנר'צ) ,רגניסמ תרפא יכ (153 'מע ,'ב ךרכ) רבעב ונרפיס ןכ

 ,רומ הניר לש המא איה ,ןועבט תבשות תעכו ירופיצ בשומב םינושארה םיבשייתמה ןמ התיהש
 .םעפ-יא הז ראותב התכזש הדיחיה תילארשיה ,רבעשל (םלוע סימ) יפויה תכלמ

 םרבעב בלושמה ,רגניסמ תרפא לש הרבע לע םישדח םייוליגל םעפ לכ םיעדוותמ ונא הנהו
 םה ןושארה ךוניחה תאו ,תילארשיה תוירוביצב תובושח תודמעל ועיגהש ,םינוש םישנא לש

 .רגניסמ תרפא ,תננוחמה תננגה לש הידימו היפמ ולביק
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 הב תונביהלו תונבל
 % לע םה ו 950-ב .ץראל :םהידלי תא .ןוואס ידוהימ םיבר | וחלש 1 8 תנשב

 - טפ םה ץראב ןאכו ,וב וקסע םיברש רחסמה ייח תא םהירחא םבזועב ,םהירחא =
 נא" :םטושפכ רישה ירבד יפל ,תרחא הכאלמ לכבו הינבב ,תואלקחב םייפכ תדובעל |
 0 ."הב תונביהלו תונבל הצרא ונאב 0
 \ םה .םיפסונ םייאלקח םיבושיבו םינוקריו ירופיצ םיבשומב שרוש וכיה ןוואס יאצו* | =

 שרושה ויה םינושארה ןוואס יאצוי .הנירב ורצק ךא ,םיטעמ אל םיישקב וערזו ושרח
  דימ ובה ,הצרא ונעגה רשאכ .האגו ןתיא עזג חמצו לדג ונממש ,קזחה ,אירבה =
 2 = .םייח תוכיאו רתוי בוט דיתעל יוכיס איה ,העשה ךרוצ איה תואלקחהש

 | לול ונלש הדובעה ילכ תא םיריבעמ ונא ,היסנפה ליגב םיאצמנ ונבור רשאכ ,וישכע
 = הדמעמ םג ,ונתשה םינמזה וישכע .ץראב ןאכ ודלונ רבכ םבורש ,ונלש םינבה ,ינשה |
 . מל ₪ םימיאתמה ,םינווגמ תועוצקמב םיקסוע ונלש םינבהו הנתשה תואלקחה לש |
 0 | .ישילשה ףלאה ףס לע ,םירשעה האמה ףוס ,הזה -

 : םיפי םיחרפ הבו ,תראפתל הפיו הפנע תרמצ ובינה ןתיאה עזגהו קומעה שרושה
  םקלח תא םימרות םהו ןוואס יאצוי לש ישילשה רודה והז .םיקותמו םייסיסע תוריפו <
 .תוכרעמ לכבו םייברקה תוליחב ,תורחבומ תודיחיב ,ל"הצ תרגסמב הנידמה לע הנגהב =
 = ..םינוש םייחרזא םימוחתב ץראה לש החותיפל םימרות רתוי םירגובמה וליאו ,ןוחטבה -
 .יאצוי לש הזה "םייחה ץע* לש ויביכרממ דחא לכ לע הברה רפסל דוע רשפא | =
 | םירחאל םג ןתינו ,העיריה הרצק ךא ;ולוכ ךרכה תא הזב םיאלממ ונייהש דע ,ןוואס לש
 - .םהלשמ ףיסוהל .

 | ,פיז קתציו ו הפי | 0
 - | לאינח ב בשומ - 4% : ל 2 1 0

 ....>=הה=הה=-הקקהקקהיה יה =----=-
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 (ורקצי) רוצ דוד

 יקסנסרוא הגרואיג ינמורה

 הידטסינסנרטב תווממ ונתוא ליצה

 .ןוואסמ ורקצי הוחו ךורב לש םנב ,1930 דילי ,(רבעשל ורקצי) רוצ דוד ,ינא

 .ןאבאראדמ ,ורקצי קיציאו הקייח ויה יבא ירוה

 .טשדוהמ ,ץרב ןמלזו הגייפ ויה ימא ירוה

 יאנפ יל היה אלו הדובעב קוסע יתייה ,תואלמגל יתאצ דעו יתודלימ ,ייח ימי לכ ךשמב

 יתותע ,רנויסנפ רבכ יתויהב ,םויה .םהמ םיקרפ וא ,ייח תודלות תא םושרל וא רפסלו תבשל

 .םיידיתעה תורודה ןעמל רקיעב ,ייח לע טעמ רפסלו תונפתהל לוכי ינאו ידיב

 ץורפ םע ליחתמ  ירופיס
 רשאכ ,הינשה םלועה תמחלמ
 היפכ-תדובעל | סייוג יבא
 רמולכ ,ונחנא וליאו ,וי'ז-וגראטב
 ףסוי יחאו הקבר יתוחא ,ינא ,ימא
 - יוהורוד ךרד ןוואסמ ונשרוג
 .הירטסינסנרטל

 לע ונסמעה ,ךרדל ונאצישכ

 רשאכ .ונלש םיבר םיצפח תבכרה
 לע ,יקאטא הרייעל תבכרה העיגה
 וחתפ ,רטסיינדה רהנ ףוח
 תונורקה תא םינמורה םילייחה
 ליחתהלו תדרל ונל ורוה תוקעצבו
 המ קר ונמע ונחקל .לגרב תכלל

 רתי .םיידיב בוחסל ונלוכיש
 ודדשנ ןורקב וראשנש וניצפח

 .ךכל תושר םהל הנתינ השעמלו ,תבכרל וצרפש םינמור םיחרזאו םילייחה ידי-לע
 חטשל רטסיינדה תא ונרבע יקאטאמ

 דע ,לגרב תכלל ונכשמהו הירטסינסנרט

 וסינכה םש .הביינוק םשב ןטק רפכל ונעגהש

 ,תאזכ תופיפצב ,םיריזח ריד ךות לא ונתוא

 תא רשייל וליפא ;תבשל קר םוקמ ונל היהש

 .םוקמ רסוחמ תורשפא התיה אל םיילגרה

 הזה םיריזחה רידמ ונחרב שדוחכ רחאל

 .בליגומל ,הביינוקב

 .דואמ השק היה בליגומב ןושארה ףרוחה

 תלחממו בערמ ,רוקמ ותמ םישרוגמה ןמ םיבר

 ךא ,סופיטב ונלוכ ונילח ונא םג .סופיטה

 דורשל ונחלצה ןכ .אירבהל ונחלצה והשכיא .40-ה תונש ףוסב ,ןוואסב םיריעצ גוצובק

 תא ונרכמש ךכ ידי-לע ,בערב תומל אלו קיציא ,לגס הרוד ,לאיחי סקמ :לאמשל ןימימ

 העידוה םימיה דחאב .ונל ורתונ דועש םיצפחה | 5% ,ןזור םחנמ ,לגס ילס ,ץרפ הספש ,ןמטוב

 דוע ונל ורתונו רוכמל המ דוע ןיאש אמא ונל (רוצ) ורקצי דוד ,הדירפ ,ץיבונורהא

 ונייחו סנ ונל הרק זאו .תויחל דבלב םימי המכ

6 

 80 ינב ,דוד לש וירוה ,ורקצי ךורבו הוח
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 :הרק הז ךכו .ינמור ,יוג לש ותוכזב ולצינ

 קוסיעה תוכז ,רתיה ןיבו ,תובר תויוכז םידוהיהמ וללשנ הינמורל םינמרגה לש םתסינכ םע
 אוה הרירב תילבו אוצייל תואובת לש לודג יאלמ - תואובת רחוס - יבאל היה תע התוא .רחסמב
 יבא חלשנ ןכמ-רחאל .(2ת60זק]6 153)1ת86ה1 םשב יוג ,ופתוש לש ומש תחת האובתה תא קוויש
 רובעב לודג ףסכ םוכס לביק יקסנסרוא הגרואיג .הירטסינסנרטל - החפשמהו הדובעה הגחמל
 תורמל !ומצעל ףסכה תא חקל אל הזה שפנה-ליצאו רשיה שיאה ךא ,ומשב חלש יבאש תואובתה
 ןתנו יבא תא רתיאו שפיח ,הדובעה תונחמ רוזיא לא תבכרב עסנ אוה ,המוציעב התיה המחלמהש
 .ףסכה לכ תא ול

 תואצוה רזחה תא וליפא לבקל בריס יקסנסרוא ךא ,ףסכה ןמ קלח ול םלשל הצר יבא
 אל ובש םויה תרחמל .היה םנמא ךכו ."ךתחפשמ תא ליצת הזה ףסכה םע" :ורמואב ,העיסנה
 ,תלדה חתפב לייח וגתוארבש ןבומכ .ונררוגתה ובש רדחה תלד לע לייח קפד ,רוכמל המ ונל רתונ
 לש ורפכ םג היה הזו ,רבעב וב ונרגש ,ק00112ג רפכה ןב היה הז :ותוא ונרכה םואתפ ךא ,ונלהבנ
 תליבח תא אמאל קרז אוה ;םידוהי םע רשק רצוי אוהש הלגתי אמש דחפ לייחה .יקסנסרוא
 .חרבו ףסכה

 50% תרומת ,תושרוגמ תוחפשמל ףסכ םיריבעמ ויהש ,םיבר םיחילש ולעפ המחלמה ןמזב
 אוהה השקה ףרוחב דורשל וגל רזע הזה ףסכה .הטורפ חקל אל הזה לייחה וליאו ,םוכסהמ
 .םייחב ונרתונ ךכו בליגומב

 םינש שולש ךשמב םייקתהל ונלוכי ךכו ,םיחילש תועצמאב ,ףסונ ףסכ אבא ונל חלש ךשמהב .

 .ןוואסל ונרזח דחיו וניבא ונל הכיח םש .יוהורודל ונרזח ףוסבלו ,בליגומ וטיגב וניהשש

% 

 תגולפל יתחלשנ 1947 תנשבו הרייעב הינודרוג תעונתב ליעפ תויהל יתלחתה 1945 תנשב

 הרשכהה תוגולפ .קוחל ץוחמ לא הינמורב תינויצה תועונתה ואצוה 1949-ב .ואקאב ריעב הרשכה
 אמש ששחו דחפ אלמ ןוואסל יתרזח .קחרתה לארשיל הילעה םולח .ורזפתה ןהיפתתשמו וקרופ
 אמש ,ןיינועמ יתייה אל תיתלשממ הדובעבו זא התיה אל הבר הקוסעת .ינויצ ליעפכ יתוא ורצעי
 ,םייאמצעכ הקוסעת םהל אוצמל םיבר םידוהי ופידעה וז הביסמ .דיתעב הילעל ייוכיס ועגפיי
 .תולקב רתוי םהילע ורתיו תונוטלשהו יטסינומוקה רטשמב יוצר אל טנמלאל ובשחנ הלא יכ
 אל" םידוהי לש הבורב התיה 50-ה תונשב הילעה :המצע תא החיכוה ןכא וז השיג ,דבעידב
 | .םש םיצוחנ ויה אל םהו העובק הרשמ םהל התיה אלש ,"םיינרצי

 - תואובת רקיעב - תולבוהב וקסעו םיסוסו תולגע םהל ונק םיבר םידוהי ,הסנרפ םשל ךא
 .1951-ב ,הצרא יתיילעל דע ,ךכב יתקסע ינא םג .ןרוגנואב תבכרה תנחתל ןוואסמ

 ירופיצ לש תודרפל ,ןוואס יסוסמ

 יכהש םוקמב :םהל יתרמא .רוגל הצור ינא ןכיה ,תונכוסה ישנא יתוא ולאש הצרא יאובב
 רובעכו הקוסעת םש התיה אל ךא .הנומש תירק איה הסלחל ירוה םע יתחלשנ ךכו .וב השק

 םיסוסהמ רבעמה ,ןוואס ישנא ,ונל .תודרפ םע תוורוא יתאצמ ןאכ .ירופיצ בשומל ונרבע שדוח
 לש ןהינזואש ,היה תומהבה ןיב דיחיה לדבהה .ידמל לק היה ירופיצ לש תודרפל ןוואס לש

 .םינמורה םיסוסה לשמ רתוי תולודג תודרפה
 ,תחא הרפ תונכוסהמ הלביק החפשמ לכ .ןוואסמ תופסונ תוחפשמ םע דחי ירופיצב ונבשייתה

 ויהש הלאל ידמל םימוד ,םייאלקח םילכו תופוע 60 ,(תוחפשמ יתשל הדרפ ,רמולְכ) הדרפ יצח
 תא רמולכ ,תדלומה תמדא תא שורחל ונלחתהו תושרחמל תודרפה תא ונמתר תולקב .הינמורב

 עדיה ןמ ומהדנ םה ,שורחל ונתוא דמלל ידכ םילארשיה םיכירדמה ואב רשאכ .ירופיצ תודש
 .ןוואסמ םילועה יפמ דומלל םילוכי םהש םירבד שיש תעדל וחכונו וגלש

 תא יתרכה ןאכ .בשומל יתרזח יצחו םייתנש לש תוריש רחאלו ל"הצל יתסייגתה 1951 ץיקב
 ונל ודלונ .החפשמו קשמ ,תיב ונינב דחי .ונתחתה 1954-בו (ורלטיק) ץיבורטלא הניט תב יליל

 ,תפרב דחוימבו ,תיאלקחה הדובעל יתרסמתה ינא .םיאמדקא םתשולש וישכע - םידלי השולש
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 .רקב ישאר 100 לש רדעל ,התישארב תחא הרפמ - החתפתהו הלדגש
 ונל שיו םייחה ןמ םינהנ יתשאו ינא .1994-ב היסנפל יתאצי קשמב הדובע תונש 40 רחאל

 .ונידכנו ונידלימ תחנ

 הינמורל לויט

 לולסמ .התוא יתבזעש רחאל םינש 44 ,הינמורב רוקיבל יתייער םע יתעסנ 1995 תנשב

 התיה יתושגרתה .10 ליג דע יתלדגו יתדלונ ובש ,הגירדופ רפכבו ןוואסב רתיה ןיב רבע לויטה
 ורכז םיימוקמה םג .םימה תוראבו םיצעה ,םיתבה תא ,בטיה םלוכ תא יתרכזש ררבתה .הלודג
 הרבח .ייחא תא םגו ,בטיה יתוא ורכזש ,רפסה-תיבמ םירבח םש יתאצמ .יתחפשמ תאו יתוא
 הילויש תמיא לכו ,רפסה-תיב דיל הקבר יתוחא העטנש תות ץע יל התארה ,הילוי ,יתוחא לש
 .הקברב תרכזנ איה ,םיתות ונממ תלכוא

 ףאו ונקבחתה .דבוע ןיידע אוה .דיב רדעמ םע ,סרית הדשב יתאצמ 85-ה ןב יקסנסרוא תא
 אל םינמורה לש ילכלכה םבצמש ררבתמ .תושגרתה בורמ הגה איצוהל ונחלצה אלו העמד ונלזה
 םלש בלב לומגל תונמדזה יל התיה וישכע .ערזה וליפא אלא ,וללה םינשה לכ ךשמב רפתשה
 .יתחפשמ ייחו ייח ולצינ ותוכזבש ,הזה שיאל

 .208 'מע ,'ג ךרכ "יוהורוד רפס"ב אוצמל ןתינ ורקצי תחפשמ תודוא םיפסונ םירופיס

 הינמורב "םישרוש לויט"ב רוצ ילילו דוד
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 ץיבוריאמ (םהרבא תב) האל

 קרב-ינבל - ןוואסמ

 אבסה תא הללכ החפשמה .ןוואס לש המוההו ישארה הבוחרב הררוגתה ץיבוריאמ תחפשמ
 תשולשו (רלספ תיבל) ינאפ ותשאו ריאמ םנב תא ,ץיבוריאמ השפילו ןושמש ,יבא לש אתבסהו
 .הבהז - םינוקזה תבו םהרבא ,לחר :םהידלי

 תמדקב התיהש תונחמ הסנרפתה החפשמה
 אבס .הדובע ילכו תכתמ ירצומל תונח ,תיבה
 ,תונחה תא ולהינ (יבס) ריאמ ונבו ןושמש אבר
 .םיכומסה םירפכה ירכיאל הדובע ילכ הקפיסש

 םוקמב ידוהיה רפסה-תיבב הדמל לחר

 רוכזה לטנמולב הרומה תא רקיעב תרכוז איהו
 העפשה תברו תפומ תומד היהש ,בוטל

 היתורבח םע הכלה יאנפה תועשב .הרייעב
 לע םיגשומ הלביק םש ,"הינודרוג" תעונתל

 .וכו תובשייתה ,תונויצ ,לארשי -ץרא

 היה ,יל רוכזה עובשב רתויב הפיה םויה"
 ןושמש אבס" .אבא רפסמ "תבשה םוי ןבומכ

 התיה ךכ לעו תסנכה-תיבב ארוקה לעב היה

 תחוראו הליפתה רחאל .הלוכ החפשמה תוואג
 . םיאצוי ונייה ,ץיקה ימיב ,תיגיגחה תבשה
  ונייה :הרייעה יבשות לככ ונומכ ,לייטל

 הידיצמש ךרדב ,ואשבה לחנ ןוויכל םידעוצ

 וניה לחנה תדג דיל .םיחרפו םיחיש
 םימרוזה םימה שחרל םיבישקמ ,םיבשייתמ
 ,ינאפו ריאמ תב לחר שודג עובש רחאל ,עגורהו החונמה ןמ םינהנו
 רלזייה השמ םע התנותח םויב ."תוליעפ

 תיבב הנושארה יתנשבש ינא רכוז" .ןמז ךרואל וכשמנ אל וללה םימיענהו םיוולשה םייחה ךא

 תוימשיטנאה ילג ,ןכא ".םייוגה יתתיכ-ינב דצמ תויולכנתהו תוללק ,תונובלע יתגפס רפסה
 הוולשה הרייעל םג ועיגהו הלועפ בחרמ הב ואצמ ,הינמור תא םג ופטש ןילופמו הינמרגמ ועיגהש
 .הרייעה ידוהי שוריג - ןבומכ היה אישה .ןוואס

 .יוהורודל - הרייעה ידוהי לכ םע דחי ,התיבמ תשרוגמ החפשמה המצע האצמ 1941-ב
 המכ רחאל :ןמז ךרואל אל - בוש ךא .םהייח תא והשכיא ךישמהל וסינו הריד ורכש יוהורודב
 .ריעה תא בוזעל ווטצנ ראשה לכו היפכ-תדובע לש הנחמל ,ריאמ ,החפשמה יבא חקלנ םישדוח

 5 ורצאשנ אתבסו אבס .יוהורודמ החרבו םהרבאו לחר ,םילודגה הידלי ינש תא החקל ינאפ םאה
 ךכו ריעב ראשהל רושיא ולביק םה רתוי רחואמ .הבהז הנטקה הדכנה םע דחי ,ריעב םייתניב
 .םירוסיו לבס הברה םהמ וענמנ

 ,הכומס הרייעב םיאצמנ התחפשמ ינבש העמש אמא .בליגומ ריעל ונמא םע ונעגה ונחנא"

 תמיאמ טלמהל ןויסנב ,האלה ונתא דודנל הכישמה אמא .רתוי רחואמ םהילא ונפרטצהו ן'צידניו

 זעה רוקב .בל-יבוט םייוג לש תוורואבו תותפרב םירתתסמ ,רפכל רפכמ ונרבע ךכו ,םיצאנה

 ונרזח אמא לש התדוד םע דחי .יטירק היה הבצמו לחר לש הילגר ואפק הניארקואב ררשש
 . ,םימותי-תיבל ונינש ונסנכוה ,לחר לש הבצמ רפתשה רשאכ .םילוח-תיבב הזפשוא לחרו בליגומל
 .הב רוגל הריד ואצמ התדודו ימא דועב
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 ונתשוחת תא קיתמהש המ .בער לש תידימת השוחתו רוק ,םירמו םישק םימי הלא ויה"

 :אמא לש התויחמומ התיה וז .הירוקיבב ונל האיבמ התיה אמאש טינשמרקה תוגוע ויה הרמה
 הגרס איה :תודרשהה תמחלמל המתרנ לחר םג .התסנרפל ,ןתוא הרכמו תוגוע התפא איה

 ןהבש ,"תויצקא" וכרענ ןמזה לכ ,םייתניב .דמעמ והשכיא ונקזחה ךכ .םתוא הרכמו םירדווס
 תולשמל רותב הדמעוהו אמא םג הספתנ םימעפה תחאב .תוומה תונחמל וחלשנו םידוהי וספתנ
 ןמ התוא איצוה אוה .םיצאנה תורישב דובעל ץלאנש ,הלש דוד םש היה הלזמל .תוומ-הנחמל
 ."חורבל הל רזעו רותה

 ,ונדבל ,ינאו לחר ,ונרזח" .יוהורודל רוזחל םישרוגמה םידליה ושרוה יצחו הנש רובעכ קר
 ,אמא הרזח הנש רובעכ .(הלחממ םייתניב הרטפנ אתבס) .הבהז ונתוחאו אבס קיחל ,תבכרב
 ".הדובעה הנחממ אוה םג רזח ,אבא לש ולרוג לע ונעדי אל הבש הכורא הפוקת רחאלו

 רוסחמה .רבד ותוא היה אל רבכ הז ךא .םימדוקה םייחל בושל התסינו ןוואסל הרזח החפשמה
 םהל החלשו הקירמאל הנמזב הרגיהש ,החפשמה יבא לש הדימאה ותחפשמ אלולו ,בר היה
 .םירדתסמ ויה דציכ רעשל היה השק ,ףסכ ףאו םידגב ,ןוזמ תוליבח

 .םימדוקה םהיתבל םבורב ורזח הרייעה ידוהי .רתוי-וא-תוחפ ,םלולסמל םייחה ורזח םייתניב
 הרורב הרטמ ךותמ ,ץרמ הנשמב לועפל ובש תוינויצה רעונה תועונתו רפסה-תיבל וכלה םידליה
 תצובקל ופרוצ םה ,12 תב הבהז ותוחאו 13 ןב יבא תויהב ,ןכאו .הצרא םידוהיה תא תולעהל
 וספתנ םה .יטירבה טדנמה ץראב טלש דוע זא לבא .לארשי -ץרא ןוויכל וגילפהו רעונה תיילע
 תולעל ושרוה ןיסירפק תונחמב הנש יצחכ רחאל .ןיסירפקל ושרוגו תויטירב יצ-תוינוא ידי-לע
 .סה רפכב תוצמאמ תוחפשמ ידיב ולבקתנ םה .הצרא

 .תואלקחב דובעל ולחהו רפכב ןטק ףירצב ונכוש םה .לחרו םירוהה ץראל ועיגה 1950-ב
 .קרב-ינבב החפשמה ףוסבל העקתשה ץראב תומוקמ המכו המכב םילוטלט ירחא

 .תודכנו םידכנל םיבסו תונבו םינבל םירוה םה םויכו ונתחתה םידליה תשולש
 .ה"בצנת .1988-ב ינאפ התבס ,1984-ב ריאמ אבס :הבוט הבישב ורטפנ יתבסו יבס

 ,ויתודכנו ריאמ אבס :לאמשל ןימימ םיבשוי :תבחרומה ץיבוריאמ תחפשמ
 .הבהז ,לחר ,לחר לש רוכבה הנב ,יבא ,ינאפ אתבס ,לחר לש הלעב ,רלזייה השמ

 המאו םהיתושנ ,היחא ,הרש ותשאו םהרבא :םידמוע
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 רוצ יליל

 האושה לצב - ץיבורטלא תחפשמ

 ,עברא תב יתויהבש תרכוז ,1937 ,ןוואס תדילי ,ץיבורטלא ןרהאו הניט תב יליל ,ינא
 .יוהורודל ןוואסמ ונכרדב ,םיסוסו תולגע לש הריישב יתחפשמ םע יתעסנ

 הביבסבו הרייעב רכומ היה אבס .םהינבו ץיבורטלא הקברו םורבא ,ונייה הלודג החפשמ
 .רנשדא םורבא םשב

 1934 - הניט ותסוראו ץיבורטלא ןרהא

 תומדא :הללכש תיאלקח הווחמ ונסנרפתהו הדיחיה תידוהיה החפשמה ונייה ןשדאב
 .הלודג וב-לכ תונחו שיד תנוכמ ,ןמשל דב-תיב ,םיגד תוכירב ,ןאצ ירדע ,תויאלקח

 תוריישב ונשרוג ןוואס ידוהי לכ םע דחי ,1941-בו ,ןוואסל ןשדאמ ונשרוג 1940 תנשב
 הרוכזה ,הינשה העיסנהו .רתויב םימדקומה יתודלי תונורכזמ דחא היה הז .יוהורוד זוחמה ריעל
 .בליגומ וטיגל ,רטסיינדל רבעמ וגתוא הליבוהש ,תומהב--תבכרב :הצמשל יל

 יבא ,ץיבורטלא הקברו םורבא אתבסו אבס :ועסנ יבא דצמ ונלש הלודגה החפשמה שארב
 (רתא יבצ - וישכע) וגוה ןטקה יחא ,(שיימ הרובדו הנוק - שרב תחפשמל תב) הניט ימאו ןרהא
 לורק םגנבו ורנוברק ןבואר הלעבו הלחור ,םיקוור ,הלגייפו וקשרה :יבא דצמ ילש םידודה .ינאו
 .היפכ-תדובעל וסייוגש ,ץיבורטלא דודו םולש םידודה ורתונ הינמורב .יוהורודמ (תרופ-ןב םייח)

 ינאו אבא דיל ןושיל יתגהנ .סופיטב יתחפשמ לכ התלח בליגומ וטיגב ןושארה ףרוחב
 :תוקעצמ יתררועתה תולילה דחאבש תרכוז
 ונמע ועסנש - ידוד - ויחא לכו יבא .התכבו הבשי ימא ."תמ ןרהא יכ ,הדליה תא וקיחרה"
 .ךורב םרכז יהי .ןבואר הלעבו הלחור ,הלגייפ ,וקשרה :ופסינ ,הירטסינסנרט תולגל

 ןב ןכו ,יחאו ינא ,ימא ,אתבסו אבס :החפשמה תיצחמ - בליגוממ ונרזח 1943 רבמצדב
 .ונתא רזחו םייחב רתונ אוה התוכזבו וב הלפיט ימא ,וירוה ינשמ םתייתהש רחאלש ,לורק ידוד

 ותשא תא לכשש ,ובלטיק םהרבאל ,תינשב האשינ ימא .ןוואסל - םשמו ,יוהורודל ונבש
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 .הרו'צפ זוכירה הנחמב וידלי תשולשו
 0 | )30000 הצרא וילע 1951 תנשב

 0 .- 00 | | 1945-ב .ירופיצ בשומב ונבשייתהו
 ןב ,רוצ דוד - דמח .רוחבל יתאשינ
 השולש ונל ודלונ .ל"ז ורקצי היחו ךורב
 םלוכ וישכע ,םיחלצומ | םידלי
 .םיאמדקא

 הדובע לש םינש 43 ירחא ,םויכ
 םינהנ ילעבו ינא ,קשמב תיאלקח
 םירנויסנפכ םיוולשו םיטקש םייחמ
 ונידכנ תשולשמו ונידלימ תחנ ונל שיו
 .התע דע וניכזש

 ורלטיק-ץיבורטלא הניט

 ילילו וגוה הידלי םע

 ,(ורקצי) רוצ ילילו דוד ,ורלטיק-ץיבורטלא הניט :לאמשל ןימימ
 ץיבורטלא) רתא יפיצו וגוה
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 םהרבא קיציא

 הירטסינסנרטב יתחפשמ תולבס

 .הקילישומ יל םיארוק םצעב .(ימא דצמ ורצרוקס) םהרבא קיציא ימש
 ריעצה ינא .ינממ תורגובמ תויחא יתש יל שי .1931-ב ,ןוואס דיל ,טס'זרוב רפכב יתדלונ

 .החפשמב

 םשמ ,יוהורודל ונשרוג ןוואסמ .(םש הדלונ ימא) ןוואסל ונרפכמ ונשרוג המחלמה תליחתב
 .ינאו יתויחאמ תחא ,אמא ,אבא :החפשמה לכ ;,םשל ונשרוג .הירטסינסנרטבש בליגומל

 לכ .ץנרזנל - ךכ-רחאו הבודאסל - ךשמהב ,הביינוק בושיל ונתוא ושרגו וכישמה בליגוממ

 ונרזח וללה תומוקמה ןמו מ"ק 20 - 15-כ לש סוידרב ,בליגומ וטיג רוזיאב ויה וללה תואטיגה
 אל הז - ברה ירעצל .בורקב התיבה ונתוא םיריזחמש ונינזואל העומש הבנוג יכ ,בליגומ וטיגל
 | .הרק

 ותוא וכיה .וקני קיציא ,יבא תא וחקל - 10 ןבכ זא יתייה - ךיראתה יל רוכז אל ,דחא הלילב
 .יח אצי אל ,םשל סנכנש יִמ .גוב רהנה לע ,הרו'צפ תוומה-הנחמל ותוא וליבוהו

 .ינאו יתוחא ,אמא - ןוואסל ונרזח המחלמה םויס ינפל םישדוח רפסמ
 ול שיו יושנ ינב וישכע .תבו ןב ,םידלי ינש יל ודלונו יתנתחתה .הצרא יתילע 1958 ףוסב

 .םידלי הל ןיא ןיידע ,האושנ יתב םג ,(לבויו רוא) תונב יתש

 ,תבזילא ותשא ,םהרבא קיציא :ןימיל לאמשמ - םהרבא קיציא לש ותב תנותחב
 ,ירוא הדכנה ,קיציא לש ותב ,רמת הלכה ,ידנא ןתחה ,בקעי היבא תועורזב ילבוי הדכנה

 בקעי תשא םירמ המא



 4 ןוואס

 ל"ז לגס וקני ו"ד

 .הפיח ,דלישטור םילוח-תיב ,ןגטנרה 'חמ להנמ ןגס ;גולונגטנר אפור ,וקני לגס
 .1963-ב ץראל הלע ;הינמור ,ןוואסב 22.2.1924 -ב דלונ
 ,היגרוריכו האופרל ר"ד ,יסאיב האופרל הטלוקפה :םידומיל
 ל"וחבו ץראב םסריפ ;תיתנחבא היגולונגטנרב תוחמתה ;1

 תוקינילקב דבע :ל"וחב ;ותוחמתה םוחתב תונוש תודובע
 אפור ,יאטיסרבינואה ח"היבב החמומ אפור ;תויאטיסרבינוא
 םיאפורל ךשמה ידומילל ןוכמבו יסאי 'נואב הצרמ ,ישאר

 | ;םיחמומ
 תואצרהו ,הפיח ,האופרל ס"היבב םיטנדוטסל הארוה :ץראב

 .תירבעה הטיסרבינואה םעטמ ,םויסה רחאלש
 .רחוס תיבל הרלקל יושנ

 (1979 ,לארשיב ימו ימ :ךותמ)

 .29.3.1997 ,הפיחב רטפנ

 ,1925-ב ,הנש ןב טועפכ לגס וקני

 הירטסינסנרטב התפסנ) ל"ז לגס הניט ומא םע

 1963 ,קיזייא ויבא םע לגס וקני ר"ד
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 5/2 ל ז .

 .הינמור חרזמ-ןופצ ,הבודלומ לבח ,טורפ לחנה לע ,יוהורוד זוחמב הרייע
 םידוהיו םירז םירחוסל יוהורוד זוחמה תריבב רבעמ תוכז קינעמה ,1408-מ ירחסמ םכסה

 18-ה תואמב רקיעב התיה תוחתפתהה לבא ;זוחמב םידוהיה תודלותל אצומ תדוקנ אוה ,םהיניב
 רבעמ םידוהי זא ואב ,תוזוחא ילעב תשקבל םאתהבו ( וזו8סצ) יתוכיסנ בתכ יפ-לע .19-הו
 .(דירי - ושוריפש ,תינמורב 1480)) הדש-תורייע ודסיו תוזוחאה תברקב ובשייתה ,לובגל
 לובגה ךרד .יסור שוביכ תחת הנותנ הבודלומ תוכיסנ התיה 1834-1829 ;1812-1806 םינשב

 ןכותב ,זוחמה תורייע ידסיימ ןיב ויה םתצקמו הניארקוא ןופצמו היצילגמ םידוהי ועיגה חותפה
 .טורפ-ץואדר

 תורוחס וריבעהש ,םינולגע והש ובש ,קדנופ םוקמב היה ,1772-ב הרייעה דוסיי ינפל דוע
 לביק טורפ-ץואדר הזוחאה לעב .םוקל הדיתעה הרייעל עבק-יבשות ופסונ הגרדהבו ,םיעסונו
 בו 1820-ב שדחמ רשוא בתכהו (1819) הרייע תמקה ול ריתמה יתוכיסנ בתכ תונוטלשהמ
7. 

 ,יופצכ הרייעה החתפתה אל ,םייתנש השימחו יעובש דירי ומייקתה םוקמבש יפ-לע-ףא
 לש םיגיצנ ,םידוהי השיש ומתח 1845-ב .תורייעה תמישרב םוקמה ןייוצ אל ןיידע 1843-בו
 וביוח הזוחה יפ לע .הנש 30 ךשמל ,תונוטלשה גיצנ םע תולחנתה הזוח לע ,םידוהי םירחוס

 וילעש שרגמה תא תיפסכ הרומת אלל ולביק לבא ,םוקמה רובע םייתנש תוריכש ימדב םידוהיה
 .תורבקה-תיב ,ץחרמה תיב ,תסנכה-תיב ,רדחה :םיידוהיה םייתדהו םייתליהקה תודסומהומקוה
 הרוחס לכ לע םולשת עבקנ תאז תמועל .תומהב הערמל חטש תידוהי החפשמ לכ הלביק ןכ
 תא ןברידש ,הזוחה לע .היפאהו הטיחשה רובע ןכו ,הנממ האצוה וא הרייעל האבוה ,הרכמנש
 ןימזה הזוחאה לעב .יסאימ ןיידה לשו תונוטלשה גיצנ תמיתח םג ופסונ ,הרייעה תוחתפתה
 .הכאלמ-יתב ,תויונח ,םיתב םיקהל םהל רשפיאו הניארקואו היצילג ,הניבוקוב ,היברסבמ םידוהי

 בושיה תישאר לע תודיעמ 1837-ו 1836 ,1833 םינשה ןמ ,ימוקמה תורבקה-תיבב תובצמה

 .תירצונה היסולכואה תא ותרישש ,הכאלמ-ילעבו םיריעז םירחוס ויה םינושארה .םוקמב ידוהיה
 םשל ךפהנ ןמזה ךשמבש ,םעוצקמ תא ונייצ יטרפה םשה די לעו החפשמ--תומש ויה אל םבורל
 .החפשמ

 .םידוהי 1200 הרייעב ויח 1900-ב .תוידוהי תוחפשמ 40 םוקמב ויה 1838-ב

 ובו םיעודיה הכאלמה-ילעבו םירחוסה ורג ישארה בוחרב .תובוחר השולש הללכ הרייעה
 ,הכאלמה-ילעב לש תסנכה-תיב ,הווקמה ,ץחרמה-תיב ,רפסה-תיב :םיידוהיה תודסומה ומקוה
 ש"ע ינשהו ל'צנא ש"ע דחא ,תסנכ-יתב ינש דוע הרייעב ויה .ןייטשרוב ברה לש כ"היב
 .הקשוצאק

 אלו םידוהי וב וחראתהו תידוהי תולעבב קדנופ הרייעב היה םלועה תומחלמ יתש ןיב
 תא רציש ,תידוהי תולעבב אוה םג ,דיחיה סובוטואה תנחת םג התיה קדנופה רצחב .םידוהי
 ,םייתרבח - םיירקיעה םירשקה ומיוק תיפרגואיגה הבריקה לשב .זוחמה תורייע רתי םע רשקה
 .ןהיניב רשיק רשגש ,טורפל רבעמש ןאקפיל תיברסבה ריעה םע - םייתוברתו םיילכלכ

 ינפל ,השק תרוצב תנשב .חקורה ,הרומה ,רמוכה לש - תוינמור תוחפשמ המכ ורג הרייעב
 .םימשג תדרוהל הליפת ךורעל ,ימוקמה ברה ןמ ריעה שאר שקיב ,הנושארה םלועה תמחלמ

 התלע םידוהיה תרקוי .םשג תדרל לחה הליפתה רחאל דימו תורבקה-תיבב וללפתה םידוהיה
 .ברל הדות בתכמ חלש ריעה שארו םירצונה םהינכש יניעב

 .ומצע ידועיה ןיינבה םקוה 1926-ב קר ךא ,ידוהי ידוסי רפס-תיבל תודוסיה וחנוה 1914-ב
 זכרמכ םג שמיש ןיינבה .תירבע דחוימבו ,תודהי ידומיל םג וב ורוה םייללכ םידומילל ףסונב

 .תיתוברת תוליעפל המב םג שמיש אוהו תותירבו תונותח וכרענ לודגה םלואב .יתליהק

 ,םיעצמא ילעב ויה םהירוהש ,(תותיכ עברא) ידוסיה רפסה-תיב ירגוב ברקמ םיטעמ קר
 הטיסרבינואו ןוכית ידומיל ,ןאקפילב םייניב-תביטח :הרייעל ץוחמ - םהידומיל תא וכישמה
 וז םע רשקה ןכלו םירעה יתש ןיב ךרדה תא רציק טורפה לע רשגה .הניבוקוב תריב ,ץיבונר'צב
 .יוהורוד זוחמה ריע םע רשאמ רתוי קודה היה

 םהיתבב וחראתהו הרייעל ואבש םיקידצו ןי'זור רצח ידיסח םע םבור ונמנ הרייעה ידוהי
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 תובקעב ,הנושארה םלועה תמחלמ ינפל .תושגרתהו החמש לש רוקמ וויה הרייעה יבשות לש
 ןי'זור יקידצמ ,טשנפטשמ ןמדירפ והיתתמ םהרבא ר"ומדאה ץואדארל רבע ,וריעב הצרפש הפירש
 .הנש יצח הרייעב ההש אוהו

 האמה תליחתב היסורמ עיגהש ,ןייטשרוב דוד ברה דמע ץואדרב תירוביצ תוליעפ לכ שארב
 ללכה יניינעב ליעפ היהו םישודיחל חותפ םדא היה אוה .הנש 40-כ ךשמב הליהקה תא גיהנהו
 .דחאכ טרפהו

 תודבוכמה תוחפשמה תחא יבא .םידימאו םידבוכמ םישנא ויה הליהקה דעו ירבח ןיב
 דמע אוה .1870 תביבסב םוקמל עיגהש ,ו'צמלט םהרבא היה ,דעווה שאר םג היהש ,הרייעב

 רזענ ,ומוקמ תא שריש ,קחצי ונב .אפורו בר ויהי ריעבש גאדו "םילוח רוקיב" תרבח שארב
 ומרתש ,רנרל שרהו בייל םיחאה דעווב ולעפ ותא דחי .ידוהיה רפסה-תיב תא הנבו תומורתב
 לש קפס היהש ,ןמואב םייח דעווה ר"ויכ ןהיכ המ-ןמז .הליהקה תודסומ תוליעפ ןומימל םפסכמ
 .ריעה יינעל םיינויח םיכרצמ גישה אוה אבצה יפדועמו ינמורה אבצה

 ףותיש היה הז חטשב .הנושארה םלועה תמחלמ ינפל דוע הרייעב הלחה תינויצ תוליעפ
 .רעונ יכירדמ יפוליחו תופתושמ תופסא םויקב ,ןאקפיל ידוהי םע הלועפ

 :רעונה תועונת תרגסמב רקיעב הרייעב תינויצה תוליעפה התיה םלועה תומחלמ יתש ןיב
 קסע ו'צמלט .י תושארב דעו ."אביקע ינב" ,"ינויצה רעונה" ,"הינודרוג" ,"ריעצה רמושה" ,ר"תיב
 דמילש ,ןמלדיא דוד הרומה םרת ינויצ יווה תריצילו ךוניחל .תוימואלה תונרקל תומורת סויגב
 .רפסה-תיבב תירבע

 רמוש"בו ר"תיבב םיליעפ ויה וינב ."יחרזמה" תעונתב וירוענמ ליעפ היה ןייטשרוב דוד ברה
 .1932-ב הצרא ולע וינבמ השולש ."ריעצה

 השולש 1930-35 םינשב ורחבנ ןמעטמו תוינמורה תוגלפמה תורושב םג ולעפ םידוהי
 .היריעה שאר ינגסכ ושמישש ,ורסירג ריאמו ןמסייו השמ ,'ץיבוקסומ דוד - םידוהי

 .םיבשות 2,454 לש היסולכוא ךותב ,םידוהי 772 הרייעב ויח 1941-ב

 האושה תפוקתב

 היברסב םילבחה 1940 ינויב וחפוס (1939 טסוגוא) בוטולומ -פורטנביר םכסה יפ לע
 .תוצעומה-תירבל הניבוקוב-ןופצו

 ןוי לרנגה ןוטלשל הלע 1940 רהמטפסבו ריצה תונידמ הנחמל הפרטצה הינמור
 הגלפמ - | ("03103 66 תו6ז")  ,"לזרבה רמשמ" ירבח לש הלשממ שארב ,וקסנוטנא
 ישנא ידיב ימוקמ ידוהי חצרנ 1940 תליחתב רבכ .המילא תוימשיטנאב הלגדש ,תינמואל
 ץיקב .הרייעה לש ןושארה ןברקה היה אוה .טורפל הכלשוה ותפוגו "לזרבה רמשמ"
 ,הניארקוא חטשב ץרא לבח ,הירטסינסנרטל הניבוקובו היברסב ידוהי שוריג לחה 1
 .םידוהי 146,555 ולגוה םשל ,גובו רטסיינד תורהנה ןיב

 הניחבמ ףרוצ 1938-ב לבא (8683ו) הנשיה הינמורמ קלח היה יוהורוד זוחמ
 ןיב יוהורוד ידוהי םג וללכנ הז יתורירש ילהנימ חופיס תובקעב .הניבוקובל תילהנימ
 ,יוהורודב וזכור ,םהיתומוקממ ושרוגש זוחמה תורייע ידוהי .הירטסינסנרטל םישרוגמה
 ידוהיו יוהורודמ שוריגה לחה רבמבונב 7-ב .הירטסינסנרטל ,האלה םתרבעה תארקל
 הקראינפאו וטיגל םבורב ואבוה םה .שוריגל םינושארה ןיב ויה טורפ-ץואדר
 .הירטסינסנרטב

 ופסנ ץואדר ישרוגממ 80% .תונחמב ותמ זוחמה ישרוגמ 10,000 ןיבמ תיצחמכ
 .הירטסינסנרטב

 ,יוהורודל םייחב םירתונה ורזחוה ,"תועטב" התיה יוהורוד זוחממ הילגההש ןוויכ
 םשמו יוהורודב םימותי-תיבל וסנכוה תונחמב ופסינ םהירוהש ,םימותיה .1943 ףוסב
 .הצרא םתיילע תארקל ,טשרקובל ורבעוה

 הטילפה תיראש בור .דדשנ ןשוכר לכש ואצמ טורפ-ץואדרל ובשש תוחפשמ
 הרשכה יצוביקל ופרטצה םיריעצ ,תוינויצ רעונ תועונתב ןגראתה רעונה .יוהורודב וזכרתה
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 .םהיתוחפשמ םג ואב םהיתובקעב .לארשיל ולע םבורו
 תעבגב בשייתה אוה .ותוליעפ תא ךישמה ןאכו 1947-ב הצרא הלע ןייטשרוב ברה

 תסנכה-תיב תמקה ימזוימ היהו ופסכמ ח"מג תפוק םיקה ,טחושו בר היה םש ,לאומש
 .היברסב ,בנישיק לש הבר ,ל"ז ןוסלריצ בייל הדוהי ברה ש"ע ,"הדוהי לכיה"

 (תוצופתה תיב לש עדימה רגאמ ךותמ)



 תונויצו תודהי לש תורוד 24
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 ימע-ןב רזעילא

 טורפ-ץואדר לש בלה תפמ
 ,הרייעה ינב לש תונורכז-חיש

 הינמור תפמב תמייק הניאש

 רמ הנפ טורפ-ץואדר יאצוי לש סנכב
 תואל אללו תוריסמב השועה ,דוד המלש
 קסעו זוחמה תורייעו יוהורוד ריעה תחצנהל
 לש יעיברה ךרכה תאצוהל רמוחה ףוסיאב

 ופתתשיש ,הרייעה ינבל השקבב ,"יוהורוד"
 קלח םע רשק רצונ .רפסל רמוח תביתכב
 לש שגפמל ונמזוה םהו טורפ-ץואדר ינבמ
 ונתדלוה תרייע לע תונורכז תאלעה
 אבומ ,שגפמ ותואב רפוסש המ .ונתודליו
 :הזב

 ץיבוקסומ ןושרג

 .תלדב השיקנ .םייברע-ןיב תעש התיה
 ששגמ ינא ןורחאה ןמזב .ורסירג - חתפב
 ,םישנאה ןיבל תומשה ןיב רשגל ןויסנב
 ,םישנא יפוצרפו תומש החכשה ןמ תולדל

 אל ךא .ורסירג ,ןכ .המל רושק ימ ררבלו
 ורסירג אלא ,יסרג אוהש ,לאומש ורסירג
 םייניע ,ריפאמ רעיש .השמ אוהש ,ץירומ

 .בל-בוט תועיבמה םינפו תוינריע
 | ?הקירזל ,ךמולש המ -
 יל וארק אל םינש תורשע .הרצענ יתמישנ

 ךסב וז ?הרק המ .שגרתמ ינא .רזומ .ךכ
 שי ,וז הנטק הלמש הז ךיא .םש ,הלמ לכה

 ריזחהלו היתועורזב ךתוא תחקל החוכב

 ןורהא-ןב הנשוש

 ךתחפשמ תבהא לא ,ךתודלי זוחמ לא ךתוא

 ,קוניפ ךותמ ,ךכ ךל וארק םה קרש ,ךידידיו
 .ךמשל הביח תרישק ךותמ

 ןושרג :הז רחא הזב ואב ךכ-רחא
 ,דוד-רב ןמלק ,ןרהא-ןב הנשוש ,ץיבוקסומ
 ,ןייטשרבליז םהרבא ,ץיבוריאמ םהרבא
 והשכיא רמשנש .דיחיה ילואו ,ןורחאו
 ,םיקוחרה יתונורכז תודשב אלפ-חרואב
 ןמ ,רדחה ןמ ,םשמ ,זאמ ימע רומש אוהו
 ..."וא - ףלא ץמוק"ה

 .וזי ,סנכה ,אוב -

 .וינפ לע רבוע הכובמ לש לק דער

 .וזי יל םיארוק אלש תובר םינש רבכ הז -
 ?לצנתהל ילע םאה -
 וזי הזש ונרמאו ןחלושל אסיכ ונפסוה
 .לארשי ול םיארוק לארשיבש ,ןמואב

 תיב השעמ ןיי היהו ,השיגפ התיה
 .םמתתהל הלחה הריוואהו ,תבורקתו
 :יתרמאו יתחתפ

 סלטאה אוה ידיבש רפסה ,ידידי ,וטיבה -
 הפמ םושב .ןמזמ אל ספדוהש ,הינמור לש



 25 טורפ - ץואדר

 אל וליפא ,טורפ-ץואדרל רכז ןיא ןאכ
 םנמא שי .הינמור לש םיבושיה תמישרב
 .הבא'צוס-ץואדר וז ךא ,תחא ץואדר

 הרייעה תפמ תא ונל רייצנ ונחנא ,ןכ םא

 םירכוז ונחנאש יפכ ,טורפ-ץואדר ,ונלש
 תויונח ,בא-יתב ,תואטמיס ,תובוחר :התוא
 .וננורכזב הלענש לככ -

 דוד-רב ןמלק

 ?רכוז אל ימ ?ונחכש םאה .וססיה הליחת
 רויצ ןכ לא שגינו םק ץיבוקסומ ןושרג
 ליחתה זאו .רייצל לחהו ןחלושה דיל בצינש
 הפ אל .רכוז אל התא .ךכ אל הז - :חוכיווה
 ?רשג הזיא - .ינשה הצקב אלא ,רשגה היה

 ינא ,בשוח התאש רשגה אל - ?רשג המ
 רשג ,ואראפה לע ןטקה רשגה לע רבדמ

 זא - .ידוסיה רפסה-תיב היה וירחאש ,ץע
 ןמ ליחתת ?ףוסה ןמ ליחתמ התא המל
 .טורפה לע רשגה תא רייצ .הלחתהה

 "תוצמ תביסמ"

 לע רשגה הז :רמאו ןמיס רייצ ןושרגו

 רשגה ןיבו הזה רשגה ןיב ?רדסב ,טורפה
 תלחתהב .ישארה בוחרה ךשמנ ןטקה
 הליהקה תא שמישש ןינב היה בוחרה
 היה הטמלו רדחה היה הלעמל .תידוהיה

 םיפוא ויה חספ ינפל םייעובש-עובש .ףתרמ
 ןהה תוצמה ןמ םועטל הכזש ימ .תוצמ םש
 רמא - וקרב יחא .םלועל ןמעט חכשי אל
 ןבומכ) לגרודכה תצובק שאר - ןושרג
 שארב דעצ (םיטוטרמס יושע היה רודכהש
 התיה הצובקה .קחשמה םותב הצובקה
 םוי ךלהתה ץוחבו .הבער רקיעבו הפייע
 טושפ תוצמה חירו חספ ברע לש הזכ יביבא

 ?וקרב יחא השע המ .הצובקה לכ תא עגיש
 המינפ לחדזה דחא דליו השמיש רבש
 ךומסב .וירבחל תוצמ "אצייל" ליחתהו

 תוגוע הפוא היהש ,ןקזה הלוולו רג היפאמל

 תצובקש עתפל שחש אוהו הצמ חמקמ

 קעזנו הביסמ תכרוע יחא וקרב לש לגרודכה
 ימ ,ןכ אל םאש ,קעזנש בוטו ...לודג שערב
 התוא ץואדרב תוצמה לרוג היה המ עדוי
 .הנש

 הצאר לש היניערג

 .עלוצ דחא ירצונ רג ןקזה הלוולוול ךומסב
 הרג וירחאו .אוהה יוגל ול ויה תופי תונב
 התיהש ,(תינמורב הזוורב) הצאר השאה
 ונכרדב תבשוי .םיחוציפ תיילקמ תסנרפתמ
 ,תיסוכ ייל דחא" תרכומו התיבה רדחה ןמ
 תרעק לומ דמוע ינאו ."תיסוכ ייל דחא
 תא יתחלש תחאב .תאצוי ישפנו םיחוציפה
 שולש ןב דלי לש ודי ףכש לככ יתנפחו ידי
 יב יחור דוע לכ יתחרבו ןופחל תלגוסמ
 אל שיאו ירחא הפדר אל הצאר .התיבה
 םיניערגה תא יל החקל אמא קרו ,חיגשה

 ,רדחה לא ךרדב ,רקובב רחמש יל הרמאו
 ךרד ןכש ,םיניערגה תא הצארל ריזחא ינא
 .הרפ רחמ ,הציב םויה :הבינגה עגנ

 ורסירג ץירומ

 תודליה ןכש ,דוע אלו תודלי ירופיס ינש
 םיסנכתמה ןיב .הרצק התיה ץואדרב ונלש
 ייחשכ עבש-שש ינב ויהש הלאכ ויה
 .ולדח הרייעה

 םירופיסה רדס לע רומשנ אל ךליאו ןאכמ
 םירופיסה .רדס היה אל ןכש ,ורפוסש יפכ
 ינשה ,רפיס הז :תיביטאייצוסא ךרדב ולע
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 ירופיסמ ליחתנ ךא .ךישמה ישילשהו רכזנ
 .אתבסו אבס

 ץיבוריאמ םהרבא

 לגרוה וליאכש ,ןותמ לוקב ,ןמואב לארשי
 ירישע ןיבמ היה ,ל"ז ,ילש אבסה - :רפסל

 םירכיאה ילובי תא הנוק היה אוה .הרייעה
 ןויכמו .תיבירב הוולמ ןכו ,ולישבה םרטב
 רקבל דמע ל"צז טשנפטשמ יברהש

 ןמואב השמ ,ילש אבסהש עבקנ ,ץואדרב
 ותארקל ואצי ילש אתבסו אבס .ותוא חראי
 תא לבקל םידוהי וגהנש יפכ חלמו םחלב
 בורמ ,ברה ינפ תא אבס הארשכ .םהידבוכמ
 אל ברה .תמו בל ץבשב הקל תושגרתה
 םוקממ םלוכ תא ךריב אוה .הרייעל סנכנ

 ,ותוא רסיימ ונופצמו טשנפטשל רזחו ודמוע
 .יבס רטפנ ורוקיב לשב יכ

 "לדוד ושומ לש היסנכה"

 וכישחהו וכלה םימשהו הממד התיה
 תצנכ ךורא עגר יניעב רשי לכתסה ןושרגו
 :רבדל ליחתה ךכ-רחאו

 אבס תא רכוז ינא ,יל רמא - עדוי התא -
 אוה .ןוזדיוד דוד היה יתימאה ומש .ךלש
 ברה ,ל"צז ןוסדיוד לאוי לש ונב היה
 היה ינביל רפכב עקתשהש ןוויכ ךא .הצרהמ
 קידצ היה רנביל לדוד .רנביל לדודכ רכומ
 ,לרוג יכומ ינימ לכ וביבס טקילש ,ירפכ

 רחאל .םמצע תוחוכב סנרפתהל ולכי אלש
 ךלש אתבסו אוה ,םידלי הנומש לדיגש
 .תיבל קוקז היהש דלי דוע וצמיא

 יל רמוא - ךלש אבסה לע םירופיס שי
 לש היסנכל .םתוא ןיבמ אל ינאש - ןושרג
 "לדוד ושומ לש היסנכה" םייוגה וארק ינביל
 םיצע בטוח היה ךלש אבס ?המל עדוי התא

 תונויצו תודהי לש תורוד

 גרהו לוגנרתב עגפ ךכ-ידכ-ךותו רצחב
 וב .ושאר תא ףרע םירמוא שי .ותוא
 הקדצ השעמ תושעל רדנ רדנ םוקמב
 תא םילשה אוה ?השע המ .ונווע תרפכל
 םא ,םויה דע ...תירצונה היסנכה לש גגה
 .ךכ לע ךל רפסי אוה ,ינביל ינקזמ יוג שוגפת
 המחלמה ירחא הרומ יתייה ירה ינא
 .יתעמשו םהה תומוקמב

 הירטסינסנרטל ותוא ולגה ?ול ולמג ךיאו
 רטסיינדה תא רובעל םיכירצ ויהשכ ,םשו
 לייח ותוא הכיה ,םהינתומ דע ועיגה םימהו

 ןבלה ונקזו ושאר תא ןיכריש ידכ ינמור
 םיבבוסה ינפב געלל ותוא םשו םימב בטריי
 ועיגהב דימ בליגומב תמ ךלש אבס .ותוא
 .םשל

 םייפנכו תיליל רופצ העמשנ .םדנ ןושרג
 ,הלודג הקיתש התיהו ונתוא ופטע בצע לש
 ,ורבדיש יתיצר ינאו .הכשמנו הכלהש

 וכישמי אלו וכביש ,בלה תא וחתפיש

 .ותקיתשב שיא שיא רצבתהל

 ןמואב לארשי

 הצנחל דלוקוש תנתמ

 ,יבא יל רפיסש רופיס םכל רפסא ינא

 הדייז לש וגנב היהש ,ל"ז ץיבוקרב ןושמש
 .יבא דצמ ילש אבס היה הדייז ."קינטפרד"
 כא5ק] ןושלמ יוניכ היה "קינטפרד"
 ול הנתינש תוכז ,"תוכז" ושוריפש ,תינמורב
 ,קבטו לוהוכלאב רוחסל הינמור ךלמ ידימ

 ,םיקיתו םילייח - םינרטוול הנתינש תוכז
 .הנושארה םלועה תמחלמ ימחול

 חתפנ ךכ .אבאל ארקו והשימ אב םעפ

 קפלדה ירוחאמ סנכה - .יבא לש ורופיס

 ינאו אבא יל הרוה - ,הריגמה לע רומשו
 דלי יתייה .רתוי אל ,עשת-הנומש ןב ילוכ
 ערה רציה קר ,ומצע לע יבא דיעמ ,בוט
 תחקלו הריגמה תא חותפל יתוא ףחדש אוה
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 הוו ווי ההם..../₪₪ת ₪ -------.-  / 

 דימ ,רזח אבאש ךיא .עבטמ הכישמב
 לש הנטק הליבח יתינקו בוחרל יתקמח
 .םידלוקוש

 סנכה ,[ריעצ שיא :שידייב] ןמרגנוי -

 שי המ ךלש אבאל הארתו תונחל השקבב
 ןימו .יתדכלנ - יל יובאו יל יוא .סיכב ךל
 תונורכז םירפסמשכ םייניעב הזכ ץונצנ
 .ילש אבא יניעב ץצ ,תודלי

 ןומולוס םייח הז ,ילש אל הז .אבא ,אל -

 ורובע תונקל ינממ שקיב ,ילש רבחה
 .הצנחל ומשב רוסמלו דלוקוש

 הדליה תא םייח ןודא דביכ אל המלו -
 ?ומצעבו ודובכב

 אבאש המדנ .אבא ,שייבתה אוה יכ -
 ףכ תא טישוהש דע ,ןימאמ אלו - ןימאמ

 יתייה .דלוקושה תא הב חינהל יל זמרו ודי

 יתחנה ,יתחקרש הישעמה ןמ לבלובמ ןיידע
 דעצב ,אוהו אבא לש ודיב דלוקושה תא
 קיזייאל רשי שגינו בוחרה תא הצח ץרמנ
 .םייח לש ויבא ,ןומולוס

 טישכתה .ךלש ףסכה ךלוה ןאל טבה -
 דועו ,הנוק אוה תודליל דלוקוש ,ךלש

 ןיע ףרהכ .תויוחילשל ילש ןבה תא חלוש
 םשמו ולש תונחל ןומולוס קיזייא ץרפ
 ,המל - .תובביו תוטבח לש תולוק ועמשנ
 ?המל ,אבא

 עדי ןומולוס םייח םא עדוי ינניא םויה דע
 .המל ףוסב

 םייוגה םע דקור

 רמא - םידלי םעפ ויה ונירוה םג -
 ךותל קומע בישקמ ,וליאכ סנוכמ ,ורסירג

 םעפ הרמא ילש אמא ךיא רכוז ינא .ומצע
 .םייוגה םע דקור התא וישכע - :אבאל

 רחמו םתיא דקור התא םויה .דוקרת דוקרת
 ?הככ ול הרמא איה המל .ךתוא וגרהי םה
 הדדנ ותבשחמו לוקה ול דבא וליאכ ,עגרל
 ילש אבא ,ןכ .ומצעל רזח דימו ,ןיע ףרהל

 ,ךכ-ידכ דע םינמורה ייחב ברועמ היה
 וב ורחב (םירכיאה) םיטסינרצה תגלפמש
 לע ורבגו תוריחבב וחצינש רחאל .םגיצנכ

 שארב יבא דעצ ,לודג בורב םילרבילה

 לגדה לש רולוקירטה טרסו םנוחצנ תכולהת

 גגחו ,וכריל ופתכמ ןוסכלאב דונע ינמורה
 התא :אמא ול הרמא זא .ןוחצנה תא םתיא
 וגרהיו ךילע ומוקי םה רחמו םתיא דקור
 .האבינש המ העדי אלו ימא האבינ .ךתוא

 םידוהיה דגנ תולילע

 ,ןוטלשל םינמורה םיטסישאפה תולעב
 ןיצקו .שדח ינמור ןיצק ונלש הרייעל חלשנ

 ימע-ןב רזעילא

 וא ,ותמזוימ וא ודיקפת ףקותב וא ,הז
 םידוהיל לכנתהל טילחה ,דחי םג םהינשמ
 ןוויכ - ורופיס תא רפסמו ורסירג ךישממ -
 ךיא ןויסנ דומל היה ,היברסבמ אבש

 תורשע רסא אוה .הוואר טפשמ םימייבמ
 תוליעפב םתוא םישאהו םידוהי םירבג
 תנכוסמ היפונכ" תרגסמב ,תיטסינומוק
 :תונדפקב ורחבנ ורסאנש םידוהיה ."דואמ

 ינש .לוכיבכ היפונכב ודיקפתו שיא שיא
 ,היפונכה תא וגיהנהש םירגובמ םישנא
 15 ןבכ דחא דלי דועו יתוא ;וירבדל

 ,םיצר-םירשק ונשמישש ומישאה

 םעטמ דע םג .תועידי ריבעהל םדיקפתש

 ידוהי .השוב התואל יוא .ול היה העיבתה

 הליחת .הצואת ולביק תורצהו .דמושמ
 ,יוהורודב רהוסה תיבל םיריסאה וחקלנ
 םתוא וניעו םתוא וכיה םש .תוריקחל
 ןייטשרבליז תא יתיאר .הארונ תוירזכאב
 ךכ-ידכ דע .דומעל לגוסמ היה אל אוהו ףחי
 .וילגר תופכ לע ותוא וכיה

 םירוסא ןוידפ

 ומכ םירוגס ויהש םירבד .וחתפנ םירכסה

 ינאו םרז באכהו וחתפנ ,ודילגהש םיעצפ
 .םיבר םירבד ןאכ ורמאיי הלילהש יתעדי

 .ףיסוהל המ ול שיש זמר ןייטשרבליז
 ךא ,לבסש םייוניעה לע רפסי אוהש יתבשח

 זאו .םקויד לע םירבד דימעהל ךירצ - .אל
 ןייטשרבליז םהרבא לש ונורכזבש ררבתה
 לכ ,יקנו דח םירדוסמו םירומש םירבדה

 לש רקחמב ומכ הדיצב הכיראתו תושחרתה
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 .ירוטסיה ןויכרא
 לש םירוסיה עסמ ליחתה 12.11.1940-ב
 יוהורודמ .םיטפשמו תוריקח ,םירסאמ
 בוש ץואדרמו ץואדרל יסאימו ,יסאיל
 - "הלדיו"ל םשמו ,רזוח טפשמל ,יסאיל
 ,םיטילופ םיריסא ינימ לכל הדובע הנחמ

 לכש םהל עדונ זאו .יוהורודל בוש כ"חאו

 םה םגו הירטסינסנרטל ולגוה הרייעה ינב
 .ויז וגרטב הדובעה הנחמל וחקלנ םמצע
 תאו םידוהיל םירצונה ןיב ודירפה םש
 הקראינפו םיריסאה הנחמל ושרג םידוהיה

 .גוב רהנה ףוח לע
 רפיס םירוסיה ךרדב תונחתה לכ לע
 םיכיראתה תא ןייצו ןייטשרבליז םהרבא
 הראשנו ,רומאכ ורסאנ םירבגה .קייודמב

 םע תוהמא ,םיגאדומ תובא ,תדחופמ הרייע
 היהו .בא אלל םידליו םישנ ,תועמוד םייניע
 ישוקה לכ ךותמ לבא - .דואמ השק .השק
 - החישל ץיבוריאמ םהרבא סנכנ - הזה

 ףסאנ ,ןורחאה ןמזב טלשש ינועה ךותמ
 רשפא הז ףסכבש ונעדי יכ ,ףסכ הרייעב
 לש אבאו ילש אבאו .םירוסאה תא תודפל
 תא דחשל יסאיל ועסנ ורסירג השמ
 אבא .וניריקי תא וררחשיש ידכ ,םיטפושה
 ידוהיל ףרוצו בוחרב ספתנ ורסירג השמ לש
 תלבוהל תבכר תונורק ךותל וסחדנש ,יסאי
 וקנחנ םהו ,ןורק לכב שיא 150 ,תומהב
 םש אצמ ורסירג השמ לש אבא םג .תוומל
 היה ףסכה לכו דבל ראשנ יבאו ותומ תא
 ןכש ,ולש םיימינפה םייסנכמה יסיכב יובח
 תוגוז ינש שבל אוהו רקו ףרוח היה

 םע ספתיי םאש ,וב םסריכ דחפה .םייסנכמ

 היהי ובצמ ,ול הרסמנש יפכ ףסכה תומכ
 אוה .המישמב דמע אוה ,תאז לכבו .ער יכב
 וררחוש םימשאנה ,םיטפושה תא דחיש
 ןמז רובעכ .ץואדר ,ונלש הרייעל ורזח םהו
 .בוש ורצענ םה

 יטסינומוק לגרמכ רסאנ באה

 תברועמו תינריע התיה ןורהא ןב הנשוש
 ,םידוהי רסאמ לע רבודשכ לבא ,החישב
 היבא לע רופיס .הלשמ רופיס חל היה
 :רסאנש

 תירבל היברסב  החפוס |1940-ב
 םיסורה ןיב םכסה תובקעב ,תוצעומה
 לובגהו (בוטולומ-פורטנביר םכסה) םינמרגל
 הקלחש ,ונתחפשמ תא לצפל דמע שדחה
 ונכלה .ץואדרב ונרג ונא וליאו ןאקפילב ורג

 םה .ןאקפילבש ונתחפשמ ינבמ דרפהל
 לכ ןאקפילב ראשינש ונתוא ולדיש
 ונמכסה .דרפנ אלשו ,דחיב החפשמה
 המכ רובעכ .רתוי בוט היהי ךכש ונבשחו
 ידכ ,תועש עבראל לובגה חתפנ םימי

 הצר ונלש אבא .תוחפשמ דוחיא רשפאל

 םיצפח ונתיבמ תחקלו וז תונמדזה לצנל

 תא רבעש רחאל .ןאקפילב םהל קקדזנש
 לוגירל רשקב םשאוהו אבא רסאנ ,רשגה
 בכור ותוא וארש םידב-ירופיסו יטסינומוק

 רקחנ אוה .םודא לגד ודיבו ןבל סוס לע
 חלשנש דע םונהיג ייוניע וילע ורבעו
 םיעודיה רהוסה-יתבמ דחא ,הנטפודל

 םיטסינומוקה ילודג לכש ,הינמורב הצמשל
 רקואפ הנא םהיניב ,םש םירוצע ויה

 ,[הינמור לש ץוחה תרש םימיל ,הידוהי]
 [הלשממה שאר - םימיל] 'זד-ויגרואיג
 .הירטסינסנרטל יבא הלגוה םשמ .םירחאו

 היברסב תא םינמרגה ושבכ 1941-ב

 ונלוכ תא ולגה םהו םינמורל התוא ורסמו

 אל המחלמה תונש לכ .הירטסינסנרטל

 המחלמה םותב קר .הז לע הז רבד ונעדי
 שגפנ שגפנש ימ .אבא ונל היה בושו ונשגפנ

 .בל תערוק החנא העמשנו ...אל ,אלש ימו
 רמא - הז ינפל הברה וליחתה םירבדה -

 ןמזמ דוע ,םירופיס רפיסו דוד-רב ןמלק
 םיניצקהו הינמור אבצב ותרש םידוהיש

 ,ידוהיש השעמ היהו ,םהייחל ודרי םינמורה
 המכ לבס המכ .וייחל ץק םש ,אבצב לייח
 .ונעגה אל דוע לכמ עורגה לאו - םירוסי

 הירטסינסנרט

 .ונעמשהו ונעמשו ונבשי תועש עבראכ
 רנוסש המ לכמו .םירבדה הצקב ונעגנ קרו
 ןתי ימ .טעמבש טעמ קר הלעמ ינא םש
 םיעצפבש באוכה תא ףטלל חוכה יל דומעיו
 -  תיצאנה תצלפמה ונב המתחש
 םויה יל ויה ,ןכ אל םאש .הירטסינסנרט

 ,רוכבה אוהו רושילוי-לאוי :םיחא ינש
 דועו דועו .םינוקזה ןב אוהו שבוקי-בקעיו
 המ ?םיכבמ דציכ .הברה החפשמ ינב
 רמאגו םולשב םבכשמ לע וחוני ?םירמוא

 םהו בכשמ םהל היה אל ירה םהו ?ןמא
 ברסמו םולב הפהו ,םיחא-רבקב ורבקנ
 .ןמא רמול

 ,ץיבוקסומ ןושרגשכ ,ןמא םירמוא ךיא
 םיחאהו אוה .ןובקל היה 14 ןב דלי
 רפכמ םיתמ תסומע הלגע וכילוה שארטלא
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 םיתמה תא רובקל םהל םישרמ אלו רפכל
 .רוקה ןמ תושקונ תופוגהו .םוקמ םושב
 ןחוג ןושרגו הלגעה ןמ תלפונ תחא הפוג

 וב הטיבמ הפוגהו ,התוא םירהל הילעמ

 הב ריכמ אוהו רועפ הפו תוחוקפ םייניעב
 ונוביר !14 ןב דלי ...14 ןב אוהו .ותדוד תא
 אוה םויה ...?ךלש םלועה והז !םלוע לש

 לכ ותוא ףדור אוהה הארמהו םיעבש ןבכ
 .וייח

 םהרבא רפיסו חתפ - ןמצייו לדייז -
 חוכה וב היה אל רבכש העשב - ץיבוריאמ
 :תולוק ילוקב קעז ,לזרב תוליסמ תאשל

 הכתינ הבושתהו ?הכייא ,םלוע לש ונוביר
 ...תומולהמ רורצב ושאר לע

 המיאו םיחופת

 ,וזרדזי אל םא .תרחואמ התיה רבכ העשה
 דוע קר .ןורחאה סובוטואה תא ודיספי
 םתא םא יכ ,עומשל םכילע דחא רופיס
 לכ ,הלילה ינזואב ותוא רפסמ ינא ,םיכלוה

 .ותוא תאשל יל השק ךכ
 בוחר ףוסב ,ונתולג םוקמ ,בליגומ ריעב
 ילש אמא .םילוח-תיב היה ,הבטלופ

 הניל םוקמ תרומת הדובעל םש הלבקתה
 תא .לילדו רוכע קרמ תרעקו םחל תסורפו
 יתייה הלילבו יליבשב הרמש םחלה

 ינתיבל ביבסמ .הרצה הטימב הדיל ףפוטצמ
 .רקיעב ץע יחופת ,םיצע ולדג םילוחה
 ונתעדמ ונתוא םיאיצומ ויה שממש םיחופת
 יכומ םידלי ונייה ונחנאו .םחירבו םהיעבצב

 ונארקש דחא דלי וניניב היה .תוומ דע ןפכ
 ,םייחב והשכיא ראשנ אוה יכ ,"םותיה" ול

 סופיטה תפיגמב ולטקנ וירוהש רחאל
 חופת ףוטקל זעה םותיה .הללותשהש
 .עלוצ ןב ,ןנגל ול היה .וייחב ךכ לע םלישו
 לבא ,םודאה אבצל סייוג אל ותעילצ לשב

 בדנתה אוה ,ריעה תא ושבכ םינמרגה רשאכ
 ,עלוצה םויטרא ,הזה ןבה .ינמרגה אבצל
 .תוומל וב הריו חופת ףטוק םותיה תא ספת

 עדי אוה יכ ,"הלגייפ" רזייל ,רבח יל היה
 אוהו םירופיצ ינימ לכ ותקירשב תוקחל
 - ,המ - .םיחופת ףוטקנ אוב :יל רמא
 ,דחפת לא - .בערמ עגושמ התא ?ול יתרמא
 ינאו טעה לע ספטת התא - .יל הנע -
 ,ברקתי והשימ םאו ,רומשאו קוחרמ דומעא
 .חרובו ץעה ןמ ץפוק התאו ךל קרוש ינא

 ינא .ןיבי אל ,ונומכ בער היה אלש ימ
 הרוגחב יתצלוח תא יתקדה .יתנבה
 ךותל םיחופת ףוסאל ץעה לע יתספיטו
 תא האור ינא זאו ,יתעגהו טעמכ .הצלוחה
 וינפ .אפקש ןבא לספ ומכ דמוע הלגייפ
 אלו זז אלו קרוש אל אוהו דיס ומכ םינבל
 .םויטרא רבוע ודי לע .ויפמ הגה איצומ
 םלוה יבילו ךשוח קר .םולכ יתיאר אל רתוי
 ךילומה ליבשב דעוצ עלוצהו .קנע ףות ומכ
 ץעה תחת רבוע אוה .וילע דמוע ינאש ץעל
 ןמ יתצפק ,ימצע לא יתרזחש עגרב .םלענו

 ,יתלפנש דע ,יב יחוכ דוע לכ יתצרו ץעה
 יפל דמוע "הלגייפ" תא יתיאר זאו
 .וינפ לע תוצר תועמדהו

 .לודג לזמ ךל היה .לודג לזמ ךל היה -
 ול ןיאש יכבב ץרפ אוה ...היה ...ךל היה
 ,לזמ ונל היהש ונילע דיגהל רשפא .ןכ .ףוס
 ,אוהה םונהיגה ןמ דרשש ימ לכ טעמכש
 אוה םויהו החפשמו תיב הנבו ץראב אצמנ
 .וידכנ םע קחשמ

 .טורפ-ץואדר תא תוארל ורזחש וניניב ויה
 ,ןטק ןורא םש האצמ ןורהא-ןב הנשוש
 האר ורסירג השמו התחפשמל ךייש היהש
 חקל אוהו ויבא לש וליעמ תא םיתבה דחאב
 ןמ ראשנש המ לכ הזו .ךלהו ליעמה תא
 לבא ,הנניא איה הפמבש ,ונלש הרייעה
 .תמייק איה וניתונורכזב
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 ימע-ןב רזעילא

 תיבה דיל םיריש

 תוקיִּתַע לָש תּנַח

 יִּבל יִרָעָש םַעַּפ יִאּובְּת אלָה
 .יִעְרְּתֶש יִתיִצְר
 ,הָליִלַּב ֶּרֶכְל תַחָּתְמ
 בָהְִמ ַחָתְפַמ ל יִתְראְשַה
 טרק תיִשָש יִלּוא

 .יַתְימּולַח זּוחְמִמ ויָעּוקְר א

 יִעְדְּפֶש יִתיִצְ
 .ַתּתְפַמְּב ךֶרצ לָלְּכ ןיִאָש
 .תּוזְרֶפ ריִע ךָל יִתְמְשְנ יִּכ

 הָקיִר יִריִע ָךַתְלּוז יִּ
 ןיִּתְמַמּו רַעָשַּב דָמּוע יִנַא ןֶכָל
 םיִרָבְד יִניִמ לָּכ ףָל תּואְרַהָל יִל שי יִּכ
 .תוקיִּתַעְל יִלָש תּונחַה ןמ
 ,תיִכּוכְז ןּומָעַּפ ,תֶלְּדל לַעַמ
 .םיִליִלְצַּב ּונָתְסיִנְּכ תֶא גְגּוח

 יִמָא יקּוּבִח ןָיִדָצ םיִנְפִּב

 .םיִמָעַפְמ םיִּמַח

 .יִתַובּושַמל אָּבַס לָש וקוחְצ
 ,סּוחְּד םיִבָלְּכ רּוג

 .יקּוּבַחְו יִתָבַהַא יִלְּפַמְּב
 ,הָרְקְּתַה ןִמ םיִיּולְּת שידייְּב םיִריִש הָּמַּכ
 .םֶלּועְל רֶבְּכ ּושָּבִיִתִי אל הָאְרְַּכש

 .ןֶביִר ּוהֶז ףיִנָפְל ּךופּכ
 .בָאָמ םּותָי
 .הָלּוחַה הָליִּב לָש ּהָדיִחְָי ּהָנְּ
 .עֶרָּב חֶאְו ,בוטַּכ רָבָח אּוהו

 ,הָמָדְאָה ּהָתָלְמְשְּב הָל'הֶרְפַש הַּגהְ
 ּהָפּוגָמ דוע ףדונ ךִרֶה םחַה

 .תּוקיִּתַעָה תּונָח לָּכ תֶא אָלַמְמּ

 ,תּורָצּואָה לָּכ תֶא יִאְרִתֶש יִתיִצְר
 ,שרוד םֶהָל ןיִאָש
 .הָנקְי אל רֶבְּכ שיִאְו

 הָרְעְפִנ תֶלְדַה ךגעמְל קרו
 יִצְרִּמֶש הַמ יִחְקּו
 .הָרּומְּת אַלְל
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 ה הממההההקההקההממהמהםאמתהומקהחקהמהמההממקהתונהוהההההמהםההנמהםהטקההקההנהההההההחממההמהתהההקהקכהחאאהותהחחהההההנמהההוממנקהראנוההההטאמקומהההתהומממ ההמנון וצקו קמ נקד נשמח

 הָלְפְשִ
 ,יִָי ותָּכ ףַדָנ תֶא יִחיִַה וָשְכַע
 .הָלְתְשִּפַל ףלנְו יִאוכּו
 ,יִעְרַת תַא סָּגֶש יִל בּושָח ּהֶז יִּכ
 הָלאְשַה יִנֶמיִס וא ּויָה םיִמּוצָע הָמ
 .הָבְַע ליִתְשל בּוָּכ לש ליִתְש ןיכ
 רַהָמְל יִּפְלַחְתַה ךיִאְו
 הָוְקִּת םיִציִצְעָּב ןמְטְל
 ערְזָאָש המ לָּכִש ,ןיִמאַהְלּ
 הָלָעַיו סּוקָ
 םּוי יִּדִמ יִתיִּפְצ ָךיִאְו

 = ,הקד הק
 הָחיִרְפ םיִציִצְעְּב הָלְעְפְָש
 ,ךנולח ןֶרָאְּב םיִשָל

 .ךֶמּולַח ןֶדְצְּ
 תּומָג יִּתְש ןיִּב ןֶטק הָּפ ךָל הָיָה
 עָּגַמ הָצְק םִיַניִעְבּ
  םיִנְְּב טָבּוצ ּוהָשַמּו

 הָמיִשָנַה תֶא רָרְחַסְמּו
 "תועָמְּדַה לַע לָבָח" ּוְִּנ םיִריִשַבּו
 ,הָיָהֶש הַמ
 .הָיָה היָה םיִרּופְּסַה לֶכְּב ומָּכ

 .,ףירְצַהְו לָהאָה רַאְשִנ
 .הָדוכְעָה ילַענ תֶלְּדַה דָיְל
 .םיִדְלָיָל שארָּב קָשַנ
 .הָשֶאָה תֶא ףטל
 יִלּולְפַאָה תּותַה לָצְּב בָשְו

 ,בשָחַל ףְמְצִעְל ןַמְ
 ,ףטַעָי הָלִיָלַהְש דַע
 .םּי דֶלי הָמ
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 תואָטּורְּגַה שָרְגִמ

 תואָטּורְגַה שָרְגִמ ,ןאָּכְמ תּועיִסְפ יִתְשָּכ

 ,םיִרְמְסַּמַה רּושיָל ןֶבָאָה הָּנַה
 ,יִנְרָפַצ תֶא הָרְּפק רָשַא
 .םיִשָדַח ּךֶשָמְל םיִלָחְּכ םיִמָחְּ

 הֶריִמְעַּב תוחָּנַמ דּוע םֶשְו |

 הָּבְטּמַה תֶלִמ ,תופְפְר יִּתְש
 ,סוטֶמ ןֶהָמ תלשַעַל ּוניִצְר

 יִלָשְ ןֶביִר לָש ומּולָח תֶא טיִטָהְלּ
 םיִתָּבַה ּהָבְְּב ,בוחְרֶה אֶל
 םיִאָפְשִמּו םיִדְמוע םיִצְקְשַהְ
 ,םיקךוי אלו
 .םיִנָבַא ּוניִלָע םיקְרּוז אלו

 ,הְָּסקַה הָּגַהְו ,שֶרֶנִּמַּב סֶרקַה בַלֶצ הַָּהְ
 !דַעָל ומש חֶּמי

 .יִחַא םָּד תֶא ףסָאְיְו םּוקָי יִמ
 .יַח ּולָאְּכ שֶרְגִּמַה תֶא הָאור יִנַא

 .ןּוחְצִנל לַעַמ
 .םיִפּורָשַה טאַטְשְכיִרָה יִלְגְד לַעַמ
 םיִסְרְחַה ןיִּב ַחיִגָה יִיַח ץיצו
 .הָרּושְּבַה לֶא

 ,הָביִנְע לָש שָלֶשְמּו
 ,הָצּונְּמַה לֶמְסְ
 ,ןוכיִּת םָיְו ,רחָש םִיְו

 ,םּולְחַה לָדּג תֶא תאָשִמ הָנַטק הֶיִנָאְו

 יִלָש םִנְו ,לַחְר לֶש תֶרַּּכ יוהְו
 .יִצְרָּתֶש יִתיִצְר תאז תֶא

 1996 ,ןלוג ןורי תאצוה ,"רפעל רטמ ןיב" ורפס ךותמ
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 *ןייטשרוב גומלא

 טורג-ץואדרל - וכוליה ךרדב

 ךרואל .טורפ-ץואדר ןיבל ןאבאראד ןיב םידירפמ ביהרמ ףונב הרצ ךרד לש מ"ק 20-מ רתוי
 תוחפשמ וסחדנ ןכותב ,םירומח וא םיסוסל תומותר תולגע תורשע ןטיאל ולהנתה ךרדה
 הארנ ,םיריית סובוטוא - המכו המכ תחא לעו ,ענוממ בכר .זוחמה ריעב תוינקל ןכרדב תוחפשמ
 וליאכ ונילע הלא ולכתסה ,לגרה-יכלוהו םינולגעה ינפ לע ונפלח ובש םוקמ לכב .לבויב םעפ םש
 יניעב יתיארו רוחאל הנש םינומשו םיעבש ןמזה תנוכמב יתרזח ינא וליאו .21-ה האמה ןמ ונעגה
 - הרזחו יוהורודל טורפ-ץואדרמ ,סוס םע הלגעב תאזה ךרדב םיעסונ ותחפשמו יבא תא יחור
 .םלש םוי ךשמב

 גהנהו (לאמשמ) ימשרה והוולמ ןיב (עצמאב) בתוכה

 ךרוצל וא ,טמחש תויורחתב טופשל ידכ םא ,תונמוזמ םיתעל הינמורב רקבמ יננהש םינש הז
 .לגרה תא טשפש קיסעמ לצא ,ןורשה דוהב ודבעש םינמור םילעופל עויסו לופיט

 םיימואלניב טמחש יטפושל רנימס םג ללכ ,1997 רבמטפס שדוחב ,ילש ןורחאה רוקיבה
 לע "םישרוש" תדובע ,ןצינ ,יתב הניכה ןכל-םדוק םישדוח המכ .הבודלומ לבחבש יסאי ריעב
 :הב הבתכ רתיה ןיבו ,ונתחפשמ

 ןופצה הצקב ,הבודלומ לבחב ,טורפ רהנה לע ,יוהורוד זוחמב הרייע איה טורפ-ץואדר"
 ילעבו םירחוסה ורג ישארה בוחרב .לכה-ךסב תובוחר השולש הללכ הרייעה .הינמור לש יחרזמ
 תיב ,הווקמה ,ץחרמה-תיב ,רפסה-תיב :םיידוהיה תודסומה םג ומקוה ובו ,םיעודיה הכאלמה
 ,ןייטשרוב ברה .(ילש אבר-אבס) ןייטשרוב דוד ברה לש תסנכה-תיבו הכאלמה-ילעב לש תסנכה
 " הנש םיעבראכ ךשמב םוקמב הליהקה תא גיהנה ,האמה תליחתב היסורמ עיגהש

 לארשי גיצנו ימואלניב טמחש טפוש ,ןורשה דוה ילעופ תצעומ ריכזמ אוה ןייטשרוב גומלא ,בתוכה *
 ל"צז ןייטשרוב דוד ברה לש ודכנ אוה .(ימואלניבה טמחשה דוגיא) ה"דיפב
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 ידוהי היה ןייטשרוב דוד ,ילש אבס
 ןידאר תבישיב דמל רשע ליגמ .ידרח
 ."םייח ץפח"ה דמע השארבש ,(אטיל)
 ,ץרא-ךרד ,תונלבוס יבס דמל לודגה וברמ
 | .ערה ןושלמ תוענמהו םידסח תולימג
 ליגב תונברל ךמסוהש ירחא םג ,םלועמ

 ויתועד תא ןייטשרוב ברה הפכ אל ,5
 3 | | | .ותלוז לע וייח תוחרואו

 . - דמל ,ןייטשרוב יכדרמ ,יבא םג
 בזוע אוהש ,ויבאל עידוה דחא םוי .הבישיב
 רמושה" תעונתל ףרטצמו הבישיה תא
 7 לש וביל לע רבדל הסינ אל ברה ."ריעצה
 םיידוהיו םיילארשי םיאשונב הקימרק ירצומ |  אוה ,ךפהל ;ותטלחהמ ואינהל הסינ אל ,ונב
 יוהורודב לעפמה תרצותמ .ךרדה תכרב תא ול ןתנ

 םויקל והשלכ דירש אוצמל ,יבא לש ותדלוה םוקמב רקבל ןוצרה יב ררועתה ןמזמ רבכ
 ,ןייטשרוב ברה לש הנושארה ותשא ,לרפ יתבס לש הרבק תא תולגל ףא ילואו ,וב ידוהיה
 טמחשה דוגיא ישאר ,יחראמ תא אופיא יתלאש .דבלב םינש שש ןב היה יבא רשאכ הרטפנש
 סובוטוא דמעוה יתושרל :הבושת יתלביק םיימוי רובעכ .טורפ-ץואדרל עיגהל לכוא דציכ ,ינמורה
 טמחש תפולא - הדאינורחילופ הטבזילא 'בגהו יסאי לש טמחשה ןודעוממ םיוולמ ינש ,גהנ םע
 - "םלועה ףוס"ל תינטנופס "םישרוש" תחלשמ .תינמורה היזיוולטב תוינכות תכרועו הריכב
 .הינמורב רתויב ינופצה םוקמה

 טורפ-ץואדר לש ישארה בוחרב

 יתיארש םעפ לכב התאגו הכלה יתושגרתה .טורפ-ץואדרל יסאימ העיסנה הכרא תועש שמח

 םיכרד-טלש
 דע וספתנ םהו יבאמ יתעמש םהילע - טורפ-ץואדרו ןאבאראד ,יוהורוד ,ןאשוטוב תא ריכזמה
 .הזה םלועה ןמ אלש תומוקמכ ינוימדב הכ

 ,ךרדה דרומב תדרל לחהו הנורחאה הילעה תא סובוטואה םילשה דעיה ינפל םירטמוליק ינש
 יתארק ךכ ,ןאקפיל הרייעה - רהנל רבעמ .דיה ףכ לע ומכ ונינפל שרפנש ,טורפה קמע ןוויכל

 הז דצב ,ןימימו ,[היברסב - השעמל] היבדלומ רבעשל תיטייבוסה הקילבופרל תכיישה ,הפמב
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 רו ו -/[-;>ז;נז- ת 7/0 נתת

 ?תסנכ-תיב רבעב דמע הז םוקמב םאה .ימוקמה הפקה-תיב

 .ידמל הלודג הרייעל החמצ ,רבעב תובוחר השולשמש ,טורפ-ץואדר - רהנה לש
 - הלאמש :1 תמוצב תוימואתפב המייתסהו ,רפכ ךות לא תוריהמב ונתוא הליבוה ךרדה

 םיצע תרדש :ידמל בזכאמ היה הארמה .טורפ-ץואדר לש ישארה בוחרל - הנימי ;ןאקפילל
 .לכה הזו ,תויונח המכ ,חנזומ בצמב םבור ,םייתש וא המוק ינב םיתב ,בוחרה ךרואל

 אלש ,השועמ רעצב ונועידוה ,ונשקובמ םהל רסמנ רשאכו תולאשב ונילע וטע םיימוקמ המכ

 ינפל ,םעפש ,םיתב המכ לע עיבצהל ועדי םהמ קלח .םוקמב תידוהיה הליהקל רכז רתונ

 תסנכה-תיבש ונל עידוהש ,הפקה-תיב לעב תושעל לידגה .םידוהיל םיכייש ויה ,המחלמה
 תיבל ןווכתה אוה םא עדוי ינניא .ולש הפקה-תיב םויכ אצמנ ובש םוקמב םעפ דמע ימוקמה

 ררבל ונשקיב .וירבדב קייד הז ונחראמ םא םג קפסו ,הכאלמה-ילעב לש הזל וא יבס לש תסנכה
 ונרעטצה .הפוקת התואמ םהשלכ םיכמסמ וא תונומת אוצמל לכונ ובש ןויכרא םוקמב םייק םא

 .ימוקמה ןויכראה תא םג ,רתיה ןיב דימשהו ףטש ,ויתודג לע טורפה הלע 1970 תנשבש עומשל
 תורבקה-תיב לא ונתוא תחקל (הזכ תמאב היה אוה) ביבחה ונחראממ שקבל אלא ונל רתונ אל
 חרזמב ןימלעה-יתב םה םיטעמ אל .ןיידע םייק אוהש חוטב יתייה אל .ימוקמה [ידוהיה]
 ,טורפ-ץואדרב .םירוגמ תונוכש וא םייאלקח תודש תחת ומלענו ושרחנ ,וסרהנש הפוריא
 לית-רדגב ביבס וירבע לכמ רדוג ףא אוהש אלא ,דמשוה אל תורבקה-תיבש קר אל ,יתעתפהל

 ףאו ותוא הרדיג ,םינש ינפל חטשה תא השכר יוהורודב תידוהיה הליהקהש ררבתה .תיביסמ
 .םוקמה ינבמ ,רמוש ול התנימ

 תורשע וארנ ,רתוי הובגה ,דחאה ודיצב .תברועמ היווח יל התפיצ תורבקה-תיבל יתסנכנשכ
 התובע היחמצב ובורב הסוכ ,רתוי ךומנה ,ינשה דצה .רדס-יאב ביבסמ תורוזפ ךא ,תומלש תובצמ
 תויובחה תובצמה ןמ המכל יתעגהו ךבסה ךותב ךרד יל עיקבהל יתחלצה ץמאמ רחא קרו הכובסו
 לש הרבק תא יתאצמ אל ךא ,תירבע תובותכ ןבור ,תובצמה ינפ לע ףעיב יטבמב יתרבע .וכותב
 תוהזל תוסנלו תובצמה תא ףושחל ידכ תצמואמ הדובע לש םימי המכ ךכל ויה םישורד .יתבס
 תועש שמח דועו טורפ-ץואדרב רוקיב לש דבלב תועש שולש ודמע יתושרל .ןהילע בותכה תא
 .הצרא הרזח הסיטל ,טשרקובל עיגהל יתייה ךירצ תרחמל .יסאיל הרזח ,העיסנ לש

 .םכחהו רואנה יבס םש לע ארקנה ,דוד ,רוכבה יִנָב םע דחי ילוא ,ןאכל בושא דוע ינא לבא
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 ובש ןושארה רצומה .הקימרק ירצומל תשורח-תיבב ונרקיב ,יוהורודב םייניבה-תיינחב,בגא
 אל .םילשוריב דוד לדגמ לש רויצב - רתוי אלו תוחפ אל - תרטועמ תחלצ היה יניע ולקתנ
 תריכזמ ונתוא הגישה ,סובוטואה לא ונכרדב ,תוקד המכ רובעכו יתושגרתהו יתעתפה תא יתרתסה
 .םילעבהמ הנתמכ תחלצה תא יל הרסמו לעפמה

 ךבס ךותב ,הפי ורמתשנש תובצמה תחא תיזחב .רדוגמו רומש - טורפ-ץואדר לש ןימלעה-תיב
 היחמצה

 טורפ-ץואדרל - הנימי ;ןאקפילו ןאבאראדל - הלאמש :םיכרדה תשרפב
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 ילאוי (ו'גניוב הקיל) םייח

 ו'גנינב תחפשמ לש תורודה תלשלש

 .הנושארה םלועה תמחלמ ינפל דוע טורפ-ץואדרב הררוגתה ו'גניוב ןימינב תחפשמ
 .ןימינב לש ודכנ ,עשוהי יבס ימימ קר יל םיעודי ונתחפשמ תודוא לע םיטרפ
 ותרזעל .הנידמה יבחר לכב הז ףנעב קסע אוה .םיציב רחוסו יאנוטיס היה עשוהי

 | .ל"ז (יבא) לאויו םורבא ,וינב ינש ודמע
 ינש - קושה ימיב ,עובשב םיימעפ םהיקשמ יציב תא םיאיבמ ויה הביבסה יירפכ

 יבס היה רתוי םיקחורמה םירפכה לא .יבס לש םיציבה ןסחמל ןתוא םירכומו ,ישימחו
 עובשה לכ ךשמב תיבה ןמ רדענ היה םיתעלו םירפכה ןיב בבוס היה .םיסוסו הלגעב עיגמ
 וניימ םיציבה תא .םהיתבב ותוא חראל וחמשו בר דובכ יבסל ושחר םיירפכה .ולוכ
 לכל טעמכ ,תבכרב ןתוא םיליבומ ויה ךכו שקב םידפורמ ,ץע-יזגראב ןתוא וזראו ןסחמב
 .טורפ רהנל רבעמ ,היברסבב ,הכומסה ןאקפיל ללוכ ,הנידמה יקלח

 ןתוירטב ורמשנ הלאו ,דיס אלמ ףתרמב ףרוחה תפוקת לכל ומסוא םיציבה ןמ קלח
 ןתוא םינייממ ,ןסחמה ןמ םיציבה תא םיאיצומ ויה גחה ינפל .דלומה גח תפוקת דע
 ובש ,ירצונה גחה תארקל ,בוט ריחמב וקווש לכאמל תויוארה .הרונמה רואל םיקדובו
 .גחה ילכאמל ןהב שומישבו םיציב תליכאב םיברמ

 םיאב ויהש הביבסה יירפכ .חזרמ-תיבו םיכרד קדנופ להינ ימא-יבא ,לורטס יבס
 .ףירח הקשמ סוכב דבכתהלו חזרמה-תיב תא דוקפל וגהנ ,קושה ימיל הרייעל

 רקיעב ,םינוש תומוקממ ועיגהש ,םיבושח םייבר וחראתה לארשי אבס לש ותיבב
 לע םיאבוצ ויה םידוהי תואמ .ללכב םידוהיה תאו םהידיסח תא ךרבל ידכ ,םיגחה ינפל
 .ונממ הצעב וא יברה תכרבב תוכזל ידכ ,אבס ותיב יחתפ

 ךרבמ ,ודיב עבטמה תא זחוא היה יברה .עבטמ ול טישומ היה יברה לא שגינש ימ
 ליחשהל ,עבטמב רוח בקנל ויה םיגהונ .עמק רותב וילעבל וריזחמו יהשלכ הכרב וילע
 .החלצהו הכרבל הלוגסכ ,רכל תחתמ ותוא וחינהש וא ,ראווצה לע ותולתלו טוח וב
 םיחרואה .יברה ינפ תא תוארל ואבש םידוהיה תושרל ודמע בוט לכ םיסומע תונחלוש
 לש תונטקה תועשה דע ,ויפמ הרות ירבד םיעמושו םירש ,יברה תציחמב םיבשוי ויה
 .הלילה

 ידוהי לכ .1941 ץיקב שוריגה םע ועטקנ טורפ-ץואדר תליהק לש םיוולשה הייח
 .ןוואסמ מ"ק 16-כ ,ןרוגנוא לש תבכרה תנחתל דע ,תולגעב ימ ,לגרב ימ - ושרוג הרייעה
 םידוהיה וסמעוה תבכרה תנחתב .םימו םחל םישרוגמל וטישוה ךרדבש תורייעה ידוהי
 ,הנש יצח ךשמל ימוקמה רפסה-תיבב םישרוגמה ונכוש ןאכ .הבויארקל וחלושו תונורקב
 | .יוהורודל ורזחוה ךכ-רחא

 זוחמהו ריעה ידוהי רתי םע דחי - םידליו םישנ - יתחפשמ ינב וחלשנ יוהורודמ
 .בליגומ דיל הדובע הנחמל וחלשנ םירבגה .הירטסינסנרטל

 ,דרשש ימ לכ .םייחב שדח ףד החתפו יוהורודל יתחפשמ הרזח המחלמה םות םע
 .רתוי וא תוחפ ,םדוקה וקוסיעל רזח



 207 טורפ - ץואדר
 רוויר

 תלשלש |תולשלתשה וזו
 :ו'גניוב תחפשמ לש תורודה

 ויה ,החפשמה יבא ,ןימינבל
 לורטס ,עשוהי :תבו םינב השולש
 רחאלש ,הרשו לסוי ,(לארשי)
 .ןוואסב רוגל הרבע היאושינ

 ,הטלז תא השאל אשנ עשוהי
 :םינב ינש םהל ודלונ .היבטלמ
 שמחו ל"ז לאויו א"חלדבי םורבא
 ןנורכז - הרש ,החונמ ,הקלא :תונב
 .א"חלדבת הלדאו תידוהי ,הכרבל

 .ל"ז הטיאל יושנ היה םורבא
 ו'גניוב הלטמו לאוי ,ןייטשדלוג ינורל האושנ הנח םתב

 ,םהיאושינ םויב שי .גלופ תמר ,הינתנב םירג םה
 בתוכה לש וירוה .רמתיא - ןב םהל

 רתסא ,ו'גניוב חנ לש ותדכנ יאושינ - יתחפשמ עורא

 .הצידו (רוחצ םולש) רתלא :םהינב .ןיטוחמ ,ל"ז ןמסייו השמל האשינ ל"ז הקלא
 םג ןכו ,ןורמושה ןג בשומב רג םולש .לאירא - ןבו תיריאו תרפא :תונב יתש ,םולשל
 .םיאושנ םתשולש ,וידלי

 .דודו לכימ ,היח :ןבו תונב יתש ,הילצרהב הרגהו ןמטרו וגיזל האושנה ,הצידל

 .אבס-רפכב הרג ,ץיבוקשרה ימסל האושנ היח
 .הילצרהב םירג םה .לפרואו דעלא :תבו ןב םהל .ישרב לצרהל האושנ לכימ

 ותייער םע הילר רג לסוי םנב .ל"ז ורלוטס (םייח) הדייזל האשינ ל"ז החונמ
 .ירימו יחיבא ,םהידלי ינשו הבהז

 ןב םהל שי .רזעילא תיב ,הרדחב םירג םה ,גרבנטוג יבצל האושנ (הטני) תידוהי
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 ןושארב םירג םה .הכרב ןועמשל האושנ ,לחרו ,ןג-תמרב רגו הרשל יושנה ,לאוי :תבו
 .קיפאו םתוי ,איגש :םינב ינשו תב םהל .ןויצל

 .יוהורודב ,הלחממ הרטפנ הרש
 .יכדרמו לואש :םהינב .למרכה תריטב םירג םה .סאיזוא וקניפל האושנ (לדוא) הלדא

 .ריפואו בדנ ,תרפא :םינב ינשו תב םהל .םענקויב רגו לחרל יושנ לואש
 ,תבו ןב םהל ויה .ץיבונר'צמ ל"ז הקבר הרש תא השאל אשנ ל"ז (לארשי) לורטס

 .ל"ז הלטמו ל"ז חנ
 .תימעו רזעילא ,רתסא :הניר לש הידלי .ל"ז הניר ,תב הדלונ ל"ז רתסא ותשאלו חנל
 .רואו םעונ :תונב יתש םהל שיו ינשוש ישיל האושנ רתסא
 .(הניר) היחו (לדנמ) םחנמ :תבו ןב םהל .רומילל יושנ רזעילא
 .ןיקצומ תירקב םירג םה .הלאל יושנ תימע
 תונחממ ובוש םע ,הינשה םלועה תמחלמ רחאל יוהורודב רטפנ עשוהי ןב לאוי ,יבא

 .לארשיב הרטפנ ו'גניוב לארשי תב (לטומ) הלטמ ימא .היפכ-תדובע
 :תונב שולש ונל שי .ביבא-לתב רגו הנליאל יושנ ,הלטמו לאוי ןב ,ילאוי םייח ,ינא

 .תירמשו ברמ ,הליה
 .םידלי וירחא ריאשה אלו ירירע תמ ךא ,יושנ היה ןימינב לש ונב ,ףסוי

 ה

 ץואדרב רוקיבב םיברוקמה וידיסחו יבר
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 הירטסינסנרטמ ,םייח הנבו ו'גניוב הלטומ לש הבוש לע ,יוהורודב הליהקה תלהנה לש רושיא /
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 יצנדירא-ץיבוקשומ לוולו באז

 טורפ-ץואדרמ תודלי תונורכז

 ,14 ןב ,יצנדירא לוולו באז ,בתוכה
 1943 ,טשרקובב םימותיה-תיבב

 ירוהל ,טורפ-ץואדרב 1929 תנשב יתדלונ
 ךרדל ליבומה בוחרב ונרג .יצנדירא יסנו קיזייא
 םש היהש רכוז ינא .בוחרה הצקב ,ןאשוטוב
 .ירוביצ קראפ

 דיריה םויב .תרפות - ימאו רלדנס היה יבא
 הביבסה יירפכמ םיבר םיאב ויה יעובשה
 ןוויכ .הרייעב תונקלו םתרצות תא רוכמל
 םינושארה ונייה ונחנא ,הרייעל הסינכב ונרגש
 תוקריו תוריפ ונל רוחבל ונלוכיו םתוא ונשגפש
 אמא לצא םינימזמ ויה םה .רתויב םיחבושמהמ
 ימיב .אבא לצא םיילענו ,םינוקית וא םידגב
 .הדובע תואלמ ירוה לש םהידי ויה הלא דירי

 דוע םע דחי ,יתלשממ רפס-תיבב יתדמל ינא
 רתיה לכ .התיכב םידוהי םידלי השיש-השימח
 תיבב יתדמל םוי יצח .ןבומכ םירצונ ויה
 םש ,"רדח"ב - הינשה תיצחמבו ירצונה רפסה
 .י"שרו שמוח ,תוליפת יתדמל
 תיב ירומ ונתוא וחירכה ןושאר ימיב
 - םיכסה אלש ימ .היסנכל תכלל ינמורהרפסה
 .רפסה-תיבמ קרזנ

 תיבב ורג אלש ,םילודג םיחא ינש יל ויה
 הרובד :תויחא שולשו (יסאיל ורבע םה)
 םע יחאמ דחא ןתחתה 1938 תנשב .הקבר
 רבעמש תיאברסבה הרייעה ,ןאקפילמ הרוחב
 ,ונגהנ םעפ ידמ .םש רוגל רבע אוהו ,טורפל
 .קוחר היה אל הז .לגרב םשל תכלל ינאו אבא
 ,רפעה ךרדב ,ןאקפילמ ונרזח רשאכ ,דחא םוי
 ךייש היהש) סוס לע בוכר רוחב םש רבע
 וליפה ,יבאב לקתנ סוסה ,(טוש ר"ד אפורל

 לא ,הרייעל ונעגה ישוקב .ולגר תא רבשו
 ומכ רבשב לפטל עדי אל הז ךא ,אפורה
 לבס אבאו הריחשהו החפנתה לגרה ,ךירצש
 .עלוצ ,הכנ ראשנ אוה .םיקזח םיבאכ

 ןמז ותוא .ינשה יחא התיבה עיגה דחא םוי
 םיריעצ רחא הרייעב םישופיח | וכרענ
 םימראדנ'ז ואב תולילה דחאב .םיטסינומוק
 תנש דע ,ותוא יתיאר אל זאמו ותוא ורצעו
5. 

 - 11 ןבכ זא יתייה - המחלמה ץורפ םע
 וניתבמ םינמורה םילייחה ונתוא ואיצוה
 ונאצי .םימי השולשל ונתוא םינפמש םרמואב
 יכ ,תיבב ראשנ אבא .ינאו יתויחא יתש ,ימא -
 ונכלה .הרובשה ולגר ללגב תכלל היה לוכי אל
 םשו הבורקה תבכרה תנחת דע לגרב םיימוי
 ,שוריגה תבכר העיגהש דע םימי המכ וניכיח
 ,הבויארקל ונתוא וליבוהו ונתוא וסימעה הבש
 רפס-תיבב (ואלכ - השעמל) ונתוא ונכיש םש
 השולש וניהש ןאכ .הלודג רצח וביבסו קיר
 ונכיש ןאכ .יוהורודל ונתוא וריזחהו םישדוח
 תא ונאצמ םהמ דחאב .תסנכ-יתבב ונתוא
 ,הירטסינסנרטל ונתוא ושרג ךכ-רחא .אבא
 ונלבס .הביבסהו יוהורוד ידוהי לכ םע דחי
 לודג היה ונלש לבסה ךא ,םלוכ םע דחי ןבומכ
 ותורשפא רסוחו יבא לש ותוכנ ללגב ,רתוי
 .וילגר לע ךלהל

 תבכרב יקאטא דע ונתוא וליבוהש רחאל
 ולחה ,בליגומל רטסיינדה תא ונתוא וריבעהו
 תטש ךות לא ,לגרב ונתוא שרגל םינמורה
 .הירטסינסנרט הזל וארק םהש ,הניארקוא
 דלי ,ינאו הכילהב דואמ השקתה יבאש ןבומכ
 ונרגיפ ןמזה לכ .וב יתכמתו ודיל יתכלה 11 ןב
 תויחאהו אמא םג וכלה הבש) הריישה רחא
 ונתוא וכיה םינמורה םימרדנ'זהו (ילש
 .רהמ רתוי ךלנש ונב םיציאמ ,תוירזכאב

 .דורוגראש הרייעל ונעגה תובר תואלת רחאל
 הארונ תופיפצב ,תסנכ-תיבב ונתוא ונכיש ןאכ
 וליפא ונלוכי אל - הזל דומצ הז - ונשי רשאכו
 ןמז ךות .דחיב םלוכ אלא ,דצל דצמ ךפהתהל
 םישרוגמה ןמ םיבר ;סופיטה תלחמ הצרפ רצק
 ןיב ...תופיפצה תייעב "הרתפנ" ךכו ,ותמ
 .ילש אבא םג היה םש םיפסנה

 הירטסינסנרטב ןושאר ףרוח ונילע רבע ךכ
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 יצנדירא ןמלז ,(הוקת -חתפ) יצנדירא השמ :לאמשל ןימימ .יצנדירא תחפשמ ינב לש תיתחפשמ הנומת
 הקבר ,הלדנייש לש הלעב ,ל"ז ןמטיור ילא ,באז לש ותוחא ,ל"ז הזייר-הלדנייש ,ל"ז הבוט ותשא ,ל"ז
 ל"ז (יצנדירא) ינובר'צ הקירמ ,ל"ז (יצנדירא) ורסירג

 ץואדר ישנאמ האמכ םינמורה וריבעה ץיקבו
 ויה ןאכ םג .הקניסאפ רפכב ,רחא וטיגל טורפ
 לש רידל ונתוא וסינכה .םיארונ םיאנתה
 ןאכ .םאתהב ויה המהוזהו ךולכלהו ,םיריזח
 דלי ,ימצע ינא .הרובד יתוחאו ונלש אמא התמ
 ונראשנ .גלשל תחתמ ,ימא תא יתרבק 11 ןב
 ,םאמו באמ םימותי ,ינאו הקבר יתוחא ,דבל
 םויה דע - והשימ אב דחא םוי .תוומה ףס לע
 איבהו ונתוא ףסא - היה הז ימ עדוי ינניא
 ינפל ונתוא חינהו דורוגראשל הרזח ונתוא
 ,םיחנזומ ונייה .םישרוגמה לש דעווה דרשמ
 ,םיעצפ יאלמ ונאו ,םייולבו םיעורק ונידגב
 םימי העברא .םיבער - רקיעבו םיכלכולמ
 וקרזש דע ,דעווה דרשמ לש רודזורפב ונצבר
 :והשימ ונילע םחיר בוש .הצוחה םשמ ונתוא
 ,הניטנרקל ונתוא וסינכהו םשמ ונתוא וחקל
 ונתוא וריבעה ךכ-רחא .םימי המכ לש דודיבל
 ,יאופר לופיט ונלביק םש ,םימותיה-תיבל
 םידומילב וניכז וליפאו םידגבו הצחר ,לכוא
 .15 תב - יתוחאו 12 ןב זא יתייה ינא .םייקלח

 לש םימותיה-תיבל ונסנכוהו יוהורודל ונרזח
 יתוחא הנתחתה ןמז הזיא רובעכ .הליהקה
 .ורסירג וקרב - טורפ-ץואדרמ רוחב םע הקבר
 םימותיה-תיב לש םידליה לכ םע דחי ,ינא
 לש םימותי-תיבל ונסנכוהו טשרקובל ונרבעוה

 הלעפ הזה םימותיה-תיבב .םודאה בלצה
 ונאצי התרגסמבו הינודרוג לש רעונה תעונת
 ,ץראב זא וטלש דועש םילגנאה .לארשי -ץטראל
 .ןיסירפקל ונתוא וליבוהו ונתיינוא תא וספת

 ןיסירפקב הנחמב תוהש לש םישדוח רחאל
 רחאל .הדלוח ץוביקל יתעגהו הצרא ונאבוה
 הדובע יל יתאצמו הדלוח תא יתבזע הנש יצח
 .ביבא-לתב םילדנס ןרצי לצא ,תורלדנסב
 תורישה רחאלו אבצל יתסייוג רצק ןמז רובעכ
 יתלחתהו החפשמ יתמקה ,יתררחתשה ל"הצב
 וטושפ ץראה תא יתינב .ץראב ססבתהל
 םינמיסה דחאכ .ןייבב יתדבע :ועמשמכ
 יונישב יתישעש דעצה היה ץראב יתורעתהל
 ,הינמורב יתארקנש יפכ יצנדירא ופול-מ :ימש
 .ץיבוקסומ באז-ל ימש תא יתיניש

 ,ונא'צינרוד םייח לש ותב איה הנר'צ יתשא
 .טורפ-ץואדרמ ,ואביליב קיציא לש וסיג

 .יתסא - תבו יזועו קחצי - םינב ינש ונל שי
 העבראב ונתוא ורישעה םהו םיאושנ םתשולש
 .(םייתניב) םידכנ

 ונתרייע ינבמ םיברל ינייפוא - ייח רופיס והז
 ךרד ,טורפ-ץואדר הנטקה הרייעה ןמ -
 ,ןאכ ונייחל דעו המויאהו השקה האושה
 .לארשיב
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 םייח תודלות רוציק - ץיבוריאמ םהרבא

 .1926 תנשב ,טורפ-ץואדרב יתדלונ
 ונסנכוה ,ונתיבמ - םהידלי תשמחו ירוה - ונחקלנ הינשה םלועה תמחלמב ,1941 תנשב

 םיבר םימי רחאל .הינמור יבחרב ונדדנ םירחא םידוהי יפלא םע דחיו ,תומהב תלבוהל תבכרל
 ,דודנל ונכשמה םש ,הירטסינסנרטל רבד לש ופוסב ונרבעוה ,רדגומ דעי אלל ,תאזכ העיסנ לש
 ונילע ורמשש ,םיבלכ ןכו םינמרג םילייחו ,םינמור םימרדנ'זב םיוולמ ,תוכורא תוריישב ,לגרב
 .קינראזל םשב הרייעל םשמו בליגומל ונתוא וליבוה הליחת .האלה תכלל ןמזה לכ ונב וציאהו
 .ספאל תחתמ תולעמ 40 - רוקהו ומוציעב היה יניארקואה ףרוחה

 ,ןכמ-רחאל הנש .סופיטה תלחממ יבא תמ ,1941 ,הנש התוא
 םידלי השימח ונרתונ ונאו ,בר לכסו הלחמ רחאל ימא התמ 1942-ב
 םש ,הקינורוו הנחמל חלשנ לודגה יחא .גאודו םירוה אלל ,םימותי
 תמקהב יתדבע םשו בליגומל יתעגה ינא .המחלמה ףוס דע ההש
 יספ תחנה לש ךרפ-תדובעב יתדבע 14 ליגב .ונב םינמרגהש ,רשג
 .חצר-תוכמ ונגתוא וכיהו הדובעב ונב ושגנ םינמורהו םינמרגה .תבכר
 .לכוא בונגל יתצלאנ ,םייקתהל ידכ

 יתילע םשמו הינמורב םימותי-תיבב יתיהש המחלמה רחאל
 ."הינבליסנרט" הינואב ,לארשי -ץראל

 חתפב תולעופה קשמב ,תואלקחב דובעל יתחלשנ ץראב

 דע רטונכ יתתרישו םיבושיה תרטשמל יתסייגתה ןכמ-רחאל .הוקת
 תביטחב יתתרישו ל"הצל יתסייגתה הנידמה םוק םע .7
 .ינורדנסכלא

 ,תואלמגל יתשירפ דע יתדבע םש ,ביבא-לת תייריעב דובעל יתסנכנ ל"הצמ ירורחש םע
 .1991 תנשב

 תקלחמ להנמ היה היריעב ןורחאה ידיקפת
 .היינחה

 .הבוט םע יתנתחתה רורחשה תמחלמ תעב
 .איה ףא האוש תלוצינ ,יריע-תב ,ןייטשדלוג
 יננה םויכ .םייח - ןבו הנשוש - תב ונל הדלונ
 .תונינ יתשו םידכנ הששל אבס

 ןוקיתל רקיעב ,תירוביצ תוליעפב קסוע ינא
 תרגסמב .םיצאנה תופידר יכנ תויוכז רופישו
 ,ןוזנשריה תסנכה ירבח םע שגפנ ינא תאז יתוליעפ
 ןכו ,סייו חבש 'פורפו ,יקאש 'פורפ ,יקסנליש בד

 אשונב ,ןוילעה טפשמה-תיב םע רשק יל שי
 .םיצאנה יפדרנ תויוכז תחטבה

 ץיבוריאמ םהרבא
 1946 ,רטונ ידמב
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 ןרהא-ןב הנשוש
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 ןאקבילמ לטנזור תיבל הדגאה

 תרפסמ הדגאה

 החפשמ לע

 ןצכמ קוחר-קוחר היחש
 .ןאקפיל המשו הרייעב

 :םידלי השימח ויה החפשמב

 .םינב ינשו תונב שולש

 םימי ךיראה באה

 .םינש ששו האמ יחו

 ולדג םידליה

 ואשינ ןמזה אובבו

 - םידלי ודלונ םהמ דחא לכלו

 .םינב ינשו תונב שולש

 םלוכ ויה םימש-יארי

 םתסנרפל וקסע הכאלמבו רחסמב
 םידוד-ינב ה"כ וכנחתה ךכו
 .םיבוט םישעמלו תווצמל ,הרותה דוביכל

 הנושארה םלועה תמחלמ ירחא
 .החפשמה הקרפתנו םינדודה ודרפנ

 םכרדל ואציו ןאקפיל תא ובזע
 .םלזמ שפחל ,לבת תוצראל

 ,הניטנגראל ,הקירמאל ועסנ
 .הניטסלפל ,הילרטסואל

 - םמוקמב וראשנש הלאו

 .םתוא הפחס האושה

 ,תוארונ ונלבס

 תועווזב ודמע םלוכ אל

 .ךשח םמלועו
 .חכשנ אלו םתוא רוכזנ

 ודלונ םיבר םיאצאצ

 ;ןאקפילמ החפשמ התואל
 ,ורזפתה רכנבו לארשיב

 .וארתי םעפ-יא םא קפס

 .ותרבועו ונתשה תומשה

 ועדיי אל םיאבה תורודה ינב

 ,הדרו תאז המילבו הנשוש תאז המילבש
 .הוואנ תעכ הלדניישו היחרפ םג איה המילב

 ןטק ץמוק ןאכ ונצבקתה
 ןאקפילמ החפשמ התוא ינב
 ,םלוכ הפיא תעדל ילבמ

 .םש-יא םייח דוע ילואש

 :לארומו לט םידכנה

 םינטקה םיאצאצה ,ונא
 תראופמ החפשמ התוא לש

 םיחמשו םיאג
 .תלחגה לע רומשל

 םלוכל הבוט הנש

 םש-יאמ הלאלו הפמ הלאל

 :תרבוג החמשב רמאנ

 .תלשלשה תכשמנ דוע

 הרומה לש ותב ,טורפ-ץואדר תדילי ,רבעשל ןמלדיא המולב איה ןרהא-ןב הנשוש ,תרבחמה

 = .ןמלדיא דוד
 .ןהיניב דירפה טורפה רהנש ,הנכש הרייע ,ןאקפילב הררוגתה ,לטנזור תיב ,המא תחפשמ
 .25.10.1997-ב ,עבג תצובקב םייקתהש יתחפשמ סנכב הארקוה "המאקמ"ה
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 ו. ו
 ו



 ל"ז רטכש בקעי

 תידוהיה הצרה

 וניניב םידירפמ םינשב תורשעו םירטמוליק יפלא
 .הצרה ןיבל

 םישנא .רחא יטילופו יפרגואיג םילקאב םייח ונא
 .ונלשמ תויעב םע ,ונלשמ הנידמ .תורחא תויעבו םירחא
 .םינוש םיגהנמו תוילטנמ םע ךא ,ונלשמ םישנא

 םשה תא אטבל םימעפל השק רבכ ונידלימ קלחל
 הלש ידוהיה בושיה ,תאזה ריעה םהל הרז .הצוה
 .הידוהי לש םייתולגה םייחה-תוחרואו

 ,הצרהב םלועה רוא תא הנושארל וארש הלא ךא

 ,הקואנרט בוחרב ,ישארה בוחרב הדמע םתסירעש הלא
 םייח םהש תורמל ,ןהה תואטמסב וא םיחחפה בוחרב

 ףאו - חוכשל םילוכי םה ןיא ,ירמגל םירחא םיאנתב םויכ
 .קוחר-אלה לומתאה תא חוכשל םהל רוסא

 לא :םיעבותו םישרוד ,םהמ םישקבמ תונורכז
 עטק אל ףא ,דחא ןורכז אל ףא דבאי לב !ונתוא וחכשת
 - םתוא ונב תורוד תורשעש ,םיידוהי םייח םתואמ דחא
 ...המילב לע םינוב םהש ועדי אלו

 דיל ,ריעה חרזמב ןיידע םרוז ילואו - םרזש ,116ןטָפסג ,לחנה םשמ םצעב אב הצרה םשה
 תועצמאב םתוא דחיאו ,םיינשל ןשיה בושיה תא הצח לחנה ,קיתעה ןימלעה-תיב דיל ,הנחטה
 לביקו ברעמ ןוויכב בושייה חתפתה ךכ-רחא .א10%113 היה רתוי קיתעה קלחה ,ןושארה .רשגה
 .הצרה םשה תא

 ךשמב ךשמנ ךילהתהש יאדו ךא .רורב אלו עודי אל ,הצרה הדסונ יתמ קייודמ ךיראת
 המ עמש אוה :(ןקזה שמשה ,לקנעי לש ויפמ תאז יתעמש) םירפסמ ויה םינקז .םינשב תואמ
 .ולוכ רוזיאב םינושארה םיידוהיה םיבושיה דחא התיה הצרהש ,וירוענב ורפיסש

 אוה םג) ןשיה ןימלעה-תיבב תובצמה ויה הצרהב ידוהיה בושיה לש ותוקיתעל תודע
 .םינשב תואמ ךשמ הצרה ידוהי םיחנ ןתחתש ורפיסש ,(םיינשל קלוחמ

 האמב ,םייניבה ימיב ונבנ ןהש תוחיכומ הנורו לש ורצח ביבסו היסנכה ביבס ,תומוחה יתש
 .15-ה

 ,קוחרה רבעב התנבנ "הצרה" םשה תא לביקש ,לחנה לש יברעמה ודיצבש :רורב דחא רבד

 תוברוח ואצמנ הלא תומוקמב .הכוראה הטמסה ןמ קלחו "םינעוצה בוחר" יורקש המ ,ןופצב
 .תוקיתע

 ילעבו .הכאלמ-ילעבב ךרוצ היה םהבש ,הביבסבש םירפכב םירזופמ ויה םידוהיש הארנכ

 םידוהיל ונתנ םוקמ לכב אל .הזה רוזיאב בושיו בושי לכ לש םיצולחה ויה םידוהיה הכאלמה

 ,םירחא םידוהי ךשמהב וקבדנ הלא לא .תלעות םהב התיהש םידוהיל קר אלא ,בשייתהל םתס
 .רחסמל תויטנ םהל ויהש

 הנושארל ובשייתה םידוהיה הכאלמה-ילעבש רורב ,ונתרייע לש יפרגואיגה בצמה יפל
 ןונגסב ,דואמ תונשי תותקב וגימיב דוע ודמע הקואנרט בוחרב - בושיה לש שדחה קלחב
 הטמסב םימוד םיתבו ,ץעמ הינש המוק םע ,טייחה הלבייל לש ותיב .רתויב קיתע ינוטקטיכרא
 בוחרה תא - רקיעב םירחוס - םידוהיה ונב רתוי רחואמ .'ודכו ,םיחחפה בוחרבו תירוחאה
 .ישארה
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 .תוידוהי םיידיב היה לודגה וקלחו ,שדחה בושיה תא וחתיפו ונב םידוהיש חכומו רורב
 רג םש ,קיתעה תורבקה-תיב דילש הנטקה התקבה ןמ לחה - ישארה בוחרב םיתבה לכ

 לש ותיבל דע ,ינש דצמ גרבנדלוג לרב לשו ,דחא דצמ ןקזה לדנמ לש ותתקבל דעו ןלבה לארשי
 הזה בוחרל "ושלפ" רתוי רחואמ קר .םידוהיל םיכייש ויה ,ינשה דצב ץיבומיראמ םיראמ הדייז
 .םירחאה תובוחרב םג ךכו ,םייוג םג

 ,ךלמה יכרד ךרואל "תויגטרטסא תודוקנ"ב ובשייתה םידוהיה :םכוחמ היה ןויערה

 הרצ תעב טלמהל תורשפא היהתש ידכ תאז - םידוהי ואצמנ םהבש םירחא םיבושי לא וליבוהש
 יוהורוד [ונימיב] ישארה שיבכה ךרואל ,לשמל ךכ .םירחא םידוהי םע הרובחתה ירשק לע לקהלו
 ."דכו ץיבונר'צ -

 םיאנת ורצי םידוהיה .הכאלמה ,רחסמה - תוידוהי םיידיב לכה היה ןורחאה עגרל דע
 ונב םה .םירצונה לש םהייחב הבוטל םייוניש וסינכה ,ללכבו ,הנייגיה םג ןכו ,םיבוט םיילכלכ
 .ןורטאיתו תונמא ,תוברת רוזיאל וסינכה ,רפס-יתב ,תסנכ-יתב

% 

 םוי לש תמדקומ רקוב תעש :הרייעב ףוטח טבמ ימע ופיעהו ,םיביבח םיארוק ,ואוב
 תוליעפ תשחור םיסנפ רואל ,[רשבה קוש] "הלאה"ב קר ,םיקיר תובוחרה ,טקש לכה .ישימח
 תא ערוק לוק .הטיחשה ןמ התע-הז ,םיירט ,םילודג רשב יחתנ םיחנומ - ץע ילוב לע .הרע
 .סוס לש הלהצ תעמשנ קוחרמו .בצקה לשיפ ןב םהרבא והז :רכומ לוקה !!!לסוי :הלילה תממד

 הנה .רחשה עיצפמ .ריווחהל םימשה םיליחתמ חרזמה יתאפב .ולש הבכרמה םע םיראמ יאדו הז
 .תוחתפנ תותלד לש תוקירח תועמשנ רבכ

 ונא הנה .הלועה רחשה לש ההכה לחוכב ןתוהזל השק אלש ,תויללצ תוארג םשו-הפ
 :וניניע ינפל םייח ,וישכע םתוא םיאור

 ,ןהכ בייל דעוצ וירוחאמ .ןוורפה לטומ ,ךוראה ונקזב ,םיריהמ םידעצב ,ךלוה אוה הנה
 ,ץיבוקרמ םוחנ ,גרבנירג שרה השמ ,שייק םהרבא - םהירחאו ,תוניתמב ול ךלהמ ,בהלנ דיסח
 ןויצ-ןב ,יבא תא ינא האור רוטה ףוס תארקלו .ויפב הירגיס לדב ,אתוחינב ול דעוצ טחושה לוולו
 ללפתהל ,תסנכה-תיבל :דחא ןוויכל םיכלוה םלוכ !הבוט המשנ ,םודא ונקז ,םונצ ידוהי ,טחושה
 .ןושארה ןיינמב ,רחש םע

 תסנכה-תיב"ב ונכוה וללה .וקלדוה תורונמה ,האטאוט הפצרה ,חותפ רבכ תסנכה-תיב
 לכב ברועמ ותויהו ברה וצרמ םוש לע ,[זעה] "עלעגיצ" הנוכמה ,שמשה ןועמש ידי-לע "םודאה
 אוה םדוק .לוכיבכ ןתוחמ אוה - תונותחב םג .חרוט אוה תסנכה -תיבב קר אל .עורא לכבו םוקמ

 קעוצ ,ברב ךכחתמ ,ןיי סוכ גזומ :הפוחה תחת ץפקמ םג אוה הנהו .הנותחל תונמזהה תא קלחמ
 םירמזילכה תא "ןימזמ" אוה ,הפוחה סקט ףוסבו !תונושארה תוכרבב דבכתמ - ןזח :קדה ולוקב
 .ןגנל

 םירפכה ןמ םירכיא תולגע תוכרתשמ רבכ קושה לא .אלמ םוי רוא רבכ ?ונייה הפיא ...אה
 ,וכו האמח ,הניבג םע ץע ילכ ,םיציב ,תופוע ,המדא-יחופת ,האובת :תרצותב תוסומע ,םיכומסה

 םיבבותסמ רבכ ןאכ .תומהבה קוש לא ,ינשה ןוויכל ,הלגעה ירחא תופייעב תכלהמ הלגע וא הרפ
 - םיאתמה יוגל דעומ דועבמ הכחמ הילמפה לכ םע רכששי םהרבא ,קיזייאו הנח :םירחוסה לכ
 .רקובב םדקומ ,האיצמ ןמדזת ילוא

 חתקמתהל םיליחתמו תולגעה תארקל םיכלוה םה ;תואובתה ירחוס םיכחמ הרייעה הצקב
 .םירכיאה םע

 ,םיירפכ ואלמ תובוחרה .(ידוהי גח וב לח אל םא) קוש םוי היה עובשב ישימח םוי לכ
 ,תונוש תורוחס ,רכוס ,חלמ ,טפנ :ריעה ןמ םהיכרוצב םידייטצמ ויה ,םתרצות תריכמ רחאלש
 ,חזרמה יתבמ דחאב "םייחל" תיסוכ - ףוסבלו .שבכ-תוורפ לש ליעמ וא דגב וליפא םינוק וא
 - הטמל קחרהו ,רנכ ןגנמ םש ,שובייל ןושמש לצא וא ורנייפ לדנמ וא ,וראטוו החמש לש
 | .ץיבומיראמ הדייז לש האבסמה

 .ידוהיה רפסה-תיבל םיכלוהה ,םידלי לש תולוק רבכ םיעמשנ הנהו
 ןגה ןוויכל הכוראה הטמסה ךרואל לייטל םיאצוי תבשה תדועס רחאל ,תבש לילבו

 .ירוביצה



 227 הצרה

 בלה באוכ .אפרנ אל דוע עצפהו ,[1965-ב בתכנ רמאמה] הצרה לש הנברוח רחאל הנש 2
 !המחנ ןיאו ,םד-תתושו

 רבעבש ,קירה ירוביצה ןגה .הבוזע ,תממוש איה לבא .תיקלח היח תידוהי-אלה הצרה
 עמשנ .טקש אוה וישכע ,םינטקה םידוהיה םידליה םע ,ידוהיה רעונה םע דחי קחצ ,רש ,חרפ
 .םירופיצה ץויצ קר

 תוטופק אלל - ךעל'המלש ךעל'השמה םה הפיא ?םה ןכיה ,םעפ לש ,ונלש םירוענה ינבו
 ?םיקותמה ,םירקיה םידליה םה ןכיה .תואיפו

 תואירב הנייהתש :הידוהיה אמאה לש תוקותמה םילמה תא םויכ םהל רמול ונלוכי ול !וה

 .םימכחה םיידוהיה םכישאר לע הכרב ,תוידוהיה םכיניע
 םירש ,ורטור רכששי לצא ,ןקב הרוה םידקור ויהש הלא ?רתוי םירגובה רעונה-ינב ןכיהו

 ...הילע רושיאל - סנל םיווקמו לארשי -ץרא לע םימלוח ,םיירבע םיריש
 ,םיקותמה תויפה ?םיידוהיה םיכאלמה ינפ ?םירקיה ,םיפיה ,םינטקה םידימלתה םה ןכיהו

 ."ונתווקת הדבא אל דוע" תא ,שגרב ,ץמואב ,ןורשכב םימלקדמו רפסה-תיבב המבל םילוע ויהש
 אל .רפסה-תיב בוחרמ ונילא םיפקשנ םניאש ?םניא םלוכ טעמכש ןוכנ הז םאה ,םגמאה

 ,לוקב םיקעוצ רשיפ דמלמה לש רדחה ידלי תא םיעמושו הימחנ לש שרדמה-תיבל רתוי םיאב
 ...םייקו יח לא ךינפל ינא הדומ :הלהקמב

 םירחוס ,םינפ יחלוגמו םינקז ילעב ,ונלש םידבוכמה ,םירגובמה םידוהיה םה ןכיהו
 םיחוורו תונוידפו םיריחמ ,תונובשח םימכסמו םינבשחמ ,תחנב םירבדמו תונותמ םיכלהתמה
 ,תולודגה תורוגממה ילעב ,תואובתה ירחוסו .'ץיבומרמ לארשי ,יול לש םייח ,שייק ה'ציא ?םיאנ
 .ץיבונר'צל תוסומעה םהיתולגעב םיעסונה ,חמקה ירחוס

 ץיקב ,םהיעסונ תא םיליבומ ויהש ,תולגעה-ילעב ?ךמע ,םיטושפה םידוהיה םה ןכיהו

 םהידיש ,םינושה הכאלמה--ילעבו ,םיגדה תורכומו ,םיבצקהו .תלחזמב - ףרוחבו הפוחמ הלגעב
 .רשכ םבילו הרוהטו הכז םתמשנ ךא םתכאלמ ירמוחמ תוכלכולמ

 םיכרועו תואקתפ םילבקמ ויהש םייברו .םיטחושו םינברו םינדמל ?םייא םידיסחהו
 שארב .םיידוהיה תובבלה תא םיחמשמו םירמזמ ויה הרייעה ידוהי םע דחיו תישילש הדועס
 םהו ,הביבלו ןיי סוכ תרזעב ,החמשב וברה םידוהי רשאכ ,הרות-תחמשבו ךילשתב ,הנשה
 םיכלוה םהו ,םהידיב הרות-תחמש ילגד םע םידליהו ,םיקלוד תורנ םיאשונו בוחרב םיכלוה
 ידכ - שממ ףסכבו ,דבלב םינוק לש רע רחסמ ץרופ ןאכו - תסנכה-תיב לא םינוגינו הרישב
 .תעדל תירה התא :קיתעה ןוגינב רמזלו דומעה ינפל דומעל

 ?וללה םיביבחהו םירקיה םידוהיה לכ ,םה ןכיה

 ?דוע םניא תמאבה

 לת לכב ,לבז תמירע לכב ,ילא וה .שקבמ ינא ילש םיתמה תא ?ילש םיתמה םה הפיאו

 לכמ ,ןבא לכל תחתמ ,לוח תעבג לכמ יל וארק .םתא ןכיה יל ורמא ,וה .המדאב רוב לכב ,רפע

 הצור ינא !לוק ומירה !וקעז !םכייח הלא ,םכיתומצע חמ והז ,םכסיסעו םכמד והז ,ןשד לכמו ץוב

 !וקעז !וקעז ,רבשו הקעז לוק עומשל

 1965-ב ,שידייב בתכנ רמאמה
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 ץיבוקשרה באז-ןאיסול

 ץאשיונ בקעי ןוראבה
 הלכשהה תעונתב ךמותו יאקנב

 תללוכ הינמור ידוהי ברקב הלכשהה תעונת

 םג הב ויה ךא .םיבושח םירבע םירפוס רקיעב
 וכמתש םירישע םידוהי - םינבדנ לש תויומד
 ףא לע .תיפסכ הניחבמ ,םתריציבו םירפוסב
 םתוא ,תילמרופ תיללכ הלכשה ירסח םתויה

 תעונת לש היכרעמ ועפשוה םירישע םידוהי
 רוביצה ברקב התצפהב ועייסו הלכשהה
 .ידוהיה

 ברקב הלכשהה תעונתב תניינעמ תומד

 ה האמה לש הינשה תיצחמב ,הינמור ידוהי

 הצרה דילי ,ץאשיונ בקעי יאקנבה היה ,9

 שיא רותב עודי היה אוה .(1889-1819)
 תיתרבחה הטילאב ברועמ ,דבוכמ םיקסע
 לש ההובגה הרבחב םג תעב-הבו תינמורה
 זכרמב הבושח הירפמיא זא התיהש ,הירטסוא
 .הפוריא

 חילצה אל אוה הינמורב ,הז ודמעמ ףא לע

 :ירק) תיטילופ היצפיצנמא ומצעל שוכרל
 אוה ,תאז תמועל .ישיא סיסב לע (תוחרזא
 .הירטסואב - ןוראב - תוליצא ראות לביק

 ,ומצעב ליכשמ הז ץאשיונ בקעי היה םאה
 לע ?הלכשהה תעונתב ופסכב ךמת קרש וא

 .הז ירמאמב תונעל לדתשא וז הלאש
% 

 ליכשמה לש ורפסל אובמב ,1868 תנשב
 לעפו בשייתהש) רקסילרטס יכדרמ עודיה
 'מע ,3 ךרכב וילע ירמאמ האר - ןליאכימב
 ליכשמה ברה ןייצ ,"הכרבו הדות" ,,(3
 ולעפ הינמורבש ,ץיבונר'צמ לגיא והילא רזעילא
 :וידידי םלוכ ,םיליכשמ העברא תע התוא
 ,רנבר החמש והיתתמ ,ומצע וקסילרטס יכדרמ
 הנכמ אוה ותוא ,ץאשיונ בקעיו אנהכ ללה

 דסיימ ,י"נ ץאשיינ בקעי 'הומ ליכשמה דבכנה"
 רשא - - - בקע! תיב אוקנה הלינתה-תיב

 ."יססאי (ריעב) ךונחה תיב דסי

 ימ :תולאש המכו המכ ונינפב תודמוע ןאכ
 ?ותלועפ הדש היה המ ?הז ץאשיונ בקעי היה
 המבו ,הלכשהה תעוגת םע ולש רשקה המ

.* 

 יתשפיח הלא לכ לע ?הב ותכימת האטבתה
 שורפ הז ירקחמ ירפו ,םינשי םיפדב תובושת
 .ארוקה ינפל הזב

 וייחו ותומד לע סופדב תורוקמש ןייצל שי
 חינהל שי .רתויב םיטעומ ץאשיונ בקעי לש

 ,והשלכ םוקמב יוצמ שיאה לע ינויכרא רמוחש
 םרט הז ךא ,תילכלכה ותוליעפ לע רקיעב
 השולש .םינוירוטסיה ידי-לע רקחנ אלו הלגתנ
 הז רמאמ תביתכב יתרזענ םהב ,סופדב תורוקמ
 רפוסה םסריפש ,תירבעב רמאמ .1  :םה
 ידי-לע  ךמתנש - רנבר החמש והיתתמ
 ולש תעה-בתכב - תיפסכ הניחבמ ץאשיונ
 (42 'מע ,1877 תנש ,2 ןוילג) "ץראה תרמז"
 בתכש "תוכב ןבא" םשב דפסה ריש .2 ;0

 ,ץאשיונ לש הנושארה ותשא תומ לע ,ל"נה
 דפסה תרבוח .3 ;60 'מע ,ליעל רכזנה ןוילגב

 ,1889 תנשב ,יסאיב רואל האציש ,תינמורב
 ,וייח יקרפ תללוכה ,ץאשיונ לש ותומ רחאל
 ןכו ,ואשינש םידפסהה ןכות ,ותייוולה רואית

 םש .ותנומת םגו ,ותאווצ ךותמ םיעטק
 \13(ג 1ש| ]18600 1צ6ט2(5020 :תרבוחה

 רפס-תיבב הרומ ,\. 1צטשתטו1ז לש ותכירעב
 אוה ףא ,תינמורה הפשב ררושמו יסאיב ןוכית
 .ץאשיונ לש ויכמתנו וידידימ

 ,םייתמגמ וללה תורוקמה תשולש לכ

 ,תישיא םיברועמ םישנא ידי-לע םיבותכ
 ,בידנה ןבדנה תא רידאהלו חבשל םיניינועמה
 .םהישעמבו םהב ךמתש

% 

 זוחמש הצרה הרייעב דלונ ץאשיונ בקעי
 יאלקח" לש ונבכ ,1819 תנשב ,יוהורוד

 ויבצ םלוא .תוזוחא רכוח הארנכ ,"רישע

 םירוסיב הנעתה ,טפשמב ושוכר לכ תא דיספה
 .ותבו ונב לש הכרה םתודלי ימיב ,רטפנו

 דמלמה קיזחהש "רדח"ב שמוח דמל בקעי
 .הצרהב ימוקמה

 ,םאה - ץאשיונ תחפשמ הרבע 1829 תנשב
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 .שדחמ םאה האשינ םש ,יסאיל - תבהו ןבה
 יהיו רחסמה תמכח דומלל ךלה" ריעצה בקעי
 .רנבר ירבדכ - "הלודג הנומאב ןטק רחוס

 .יקסעה ונורשכל תודוה רפתשה ילכלכה ובצמ

 ,ךודיש תובקעב ,ץאשיונ רזח 1839 תנשב

 ותלכ .ןתחתהל ידכ קר ךא ,ותדלוה זוחמל

 ,רנטיו ןרהא לש ותב ,רנטיו (הגייפ) ינאפ התיה
 לובגה תדוקנב ירטסואה סכמה | ביצנ

 רוזחל ףידעה אוה הנותחה ירחא .הצינרומרמ
 העברא ודלונ גוזל .ויקסע וחרפ םש ,יסאיל
 .םתודליב ותמ םלוכ ךא ,םידלי

 ולחש םייוניש תובקעב ,רחסמב םיישק

 לש 40-ה תונשב הבודלומ לש התלכלכב

 תויופתוש תוסנל ץאשיונל ומרג 19-ה האמה
 רפש הזב .תונפלחב קוסיעל הינפו רחסמב

 ףסכ םוכס הוולה אוה :ריעצה ןפלחה לש ולרוג
 שיא ,הזרוטס ליאכימ הבודלומ ךיסנל דבכנ

 תיבירב םיוולמהו םינפלחה לכש ,תחשומ
 ולבקי אלש ששחמ ,ףסכ ול תוולהלמ וענמנ

 ודמע ץאשיונ לש ותמכוחו ונורשכ .הרזח ותוא
 םישנאה ינש ןיב .ול המלתשה הקסעה :הפי ול

 הזרוטס ךיסנה .ידדה ןומא לש םיסחי ורצונ
 ופידעהב ,םירחא םיוולמ םע דובעל אל טילחה

 ,ריעזה ןפלחהו רחוסה .םהינפ לע ץאשיונ תא
 ,יאקנבל ךפהנ ,יסאי לש קושב הליחת לעפש

 .הזרוטס ךיסנה לש ורצחל ברוקמ

 אוה .לודגב ץאשיונ בקעי חילצה ךשמהב

 ריעב םינבמ םהיניב ,ן"לדנ שכרו ףסכ רבצ
 ךפהנ אוה ןמזה םע .תוזוחאו תועקרק ,יסאי
 ,תיתרבחה הטילאב הרעתהו שקובמ יאקנבל

 ןכ-ומכ .יסאיב תינמורה תילכלכהו תיטילופה

 הליהקה ברקב תיזכרמ תוישיאל השענ אוה
 ,תילכלכה ותמצועל תודוה ,ריעב תידוהיה
 היה ואצומש ףא ,ולש הקדצה ישעמו ותובידנ

 הלכשה אללו ,דחמ תינרות הלכשה רסח ,תוחנ

 .ךדיאמ תילמרופ תיללכ

 ול ודמע אל תיתרבחהו תילכלכה ותחלצה
 תוחרזא לבקל ותשקב תובקעבו ,ךשמהב

 ינמורה טנמלרפב ןוידב וניינע הלעוה ,תינמור

 יבגל רידנ רבד - התחדנ ותשקבו 1882 תנשב

 .תינמורה הרבחב לבּוקמו רישע ,ודמעמב ידוהי
 זאמ זכרתהו וז הטלחה לע רערע אל אוה

 - "ןוראב" ראות לביק םימיל .דבלב ויקסעב
 .הירטסואב

 הלכשהה תעונתב ץאשיונ לש ותוניינעתה
 ולחה הז ןוויכב םינושארה וידעצו תירבעה

 ,וייחל 40-ה ותנשב ,תיסחי רגובמ ליגב ולצא
 תילכלכ הניחבמ ססובמ םדא רבכ ותויהב
 םימעט םג ךכל ויהש הארנ .תיתרבחו

 תינמור - תופש המכ דמל םייתניב :םיישעמ

 רקיעב ול ושמישש ,תיתפרצו תינמרג ,ןבומכ
 תירבעהו שידייה .יקסע ןתמו-אשמ יכרוצל

 םייקסעה ויעגמ ול וקיפסה אל  רבכ

 הרבחב הובגה דמעמה ינב םע םייתרבחהו
 תוגהנתה ומצעל לגסל ותוא וצליא תינמורה
 יאנתב ,שובלב :תינוציח הניחבמ םג המיאתמ

 .רוביצב תוגהנתהבו רובידב ,רוידה

 דחוימב ,ל"וחל םייקסעה ויתועסמב

 םירישע םידוהי האר אוה ,הירטסואב
 חסונ תא וניש ףא םה .םירכונכ םיגהנתמש
 טלקהל םהל רוזעי הזש הווקתב ,הליפתה
 ךות ,הנממ קלח תויהלו ההובגה הרבחב
 הנומאהו תרוסמה לע תמייוסמ הרימש
 ,תודהיב המרופרה ןבומכ התיה וז .תידוהיה

 ,םידוהיה הינמרג יליכשמ לש םשרדמ תיבמ

 ץאשיונ .הבר העפשה ץאשיונ לע העיפשהש
 םדמעמ םג ,הינמרג ידוהי תמגודכש הוויק םג

 תדב המרופר תובקעב הנתשי הינמור ידוהי לש

 .תירכונה הביבסל ןוימד לש ןוויכל ,תידוהיה

 דואמ הנוש היה הינמור לש הבצמ םלוא
 ,תע התואב הירטסואו הינמרג לש הזמ
 .םאתהב ,תוחנ היה הב םידוהיה לש םדמעמו

 םג ומכ ,ץאשיונל ול תנבומ התיה אל וז העפות

 .וז הנידמב םירחא םיליכשמ םידוהי םיליעפל
 הווקת ךותמ ,ונמז-ינב וירבחכ ,לעפ אוה

 תא רפשל ידכ קר אל הארנכ ,ידמ תימיטפוא
 םיקה 1863 | תנשב ;דבלב ישיאה ודמעמ

 יטרפ שרגמב ,יסאיב ימרופר "לכיה" ץאשיונ
 ותונבל וילע הרסא היריעה ךא .ול ךייש היהש
 הדמע לוממ יכ ,בוחרה לא הנופ ותיזחשכ
 הארנכ ךכב ואר םיימוקמהו תירצונ היסנכ

 הליפת-תיבש ,םהיתושגרב העיגפו הפצוח

 הליפת-תיב חכונ תיזח לומ תיזח דומעי ידוהי
 לש ומש לע "בקעי תיב" הנוכ לכיהה .ירצונ

 ,ל"וחמ ףיטמו ןזח םג איבהש ,ץאשיונ בקעי

 הליפתה תולכיה ןונגסב ,הלהקמ םג הנגרוא ןכו
 הז םימיל .הירטסואבו הינמרגב םיימרופרה
 .יסאיב עודיה "לארוכה לכיה"ל ךפה

 ןהיכ ,ץאשיונ לש ותומ תנש ,1889 תנשב
 .רבואט .ד .ש "בקעי תיב"ב ףיטמ ראותב

 ףיטמ לכיהה תמבל הלע םינש עשת רובעכ
 ,הינמרגב ךמסוהש ברו היפוסוליפל ר"ד ,ריעצ

 לש ישארה ברה םימיל ,רבורימנ קחצי בקעי
 .הינמור

 לכיהב ףיטמכ ולש הריירקה תליחתב
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 וויי: 0

 רבורימנ ר"דה "רתכוה" ,"בקעי תיב" ימרופרה
 ראותב סבואט םייח ידרחה ברה ידי-לע
 ר"דה רבע רתוי רחואמ ."םירוסיא ריתמ"

 הליהקה לש הברכ ןהיכו טשרקובל רבורימנ
 ימרופרה לכיהה לש - השעמל) תידרפסה
 לש ישארה ברכ רחבנ הז ירחאו ("ידנארג להק"
 ףוסבלו (1921) השדחה טשרקוב תליהק
 הכלממב תוליהקה דוגיא לש ברכ הנמתנ

 ידוגיא לש היצרדפה לשו ,הינמור לש הנשיה
 ברה - השעמל] הלודגה הינמורב תוליהקה
 .[הינמור ידוהי לש ישארה

 םג םיקהל הסינ אוה .ץאשיונ לא רוזחנ ךא
 ןיכהל ,דמלל היה רומאש ,םינברל "רנימס"
 .יסאיב ,םיפיטמ וא [םימרופר] םינבר ךימסהלו
 ,ימרופרה ברה תויהל היה רומא רנימסה להנמ
 אל םה םלוא .ןילרבמ סורזל ץירומ 'פורפ
 .םהלש רנימסל םידימלת יד סייגל וחילצה
 תובישיב דומלל ופידעה םייתד םיריעצ
 םיריעצה ,םתמועל .םייתרוסמ שרדמ-יתבבו
 הלכשהה תעונת לש היכרעמ ועפשוהש
 ופידעה - ךדיאמ תינמורהו ,דחמ תירבעה
 תוינוליתל וטנ | ,תואטיסבינואב םידומיל
 .תוללובתהלו

 םיריעצה לש םתובלתשהב ךמתש ,ץאשיונ
 הלכשה לש ךרדב תינמורה הרבחב םידוהיה
 םיריעצ חלש אוה :תרחא המזויב טקנ ,תיללכ
 דומלל ,םיעצמא ירסח - םינמור םגו - םידוהי

 האופר ידומיל ,סיראפבו הניווב דחוימב ,ל"וחב
 .תיפסכה ותכימתבו ונובשח לע - םיטפשמו
 .ינע רעונל םיידוסי םידומיל ןמימ םג ץאשיונ

% 

 יכרעמ עפשוהש ,ןבדנהו רישעה יאקנבה
 אוה .יסאיב וז העונת ססבל הסינ ,הלכשהה

 השעמ היה ןושארה :םינוויכ ינשב ןאכ לעפ
 םימותי-תיב םיקה אוה .וטושפכ הקדצ

 "(כז1גתסטתו - ותשא םש לעו ומש לע ארקנש
 ולביק ובש ,1ג000 51 תגתתצ 40056002"
 ובו הסנרפו היחמ ,ןועמ םימותי םידוהי םידלי
 םידומיל - יטרפ רפס-תיב לש םיאנתב ודמל
 םהידומיל תא וכישמה םהמ םידחא .םייללכ
 .ץאשיונ לש ונובשח לע ןכ-םג ,ל"וחב

 ידומעמ היהש - םימותיה-תיב לש להנמכ
 הלכשהה יכרע לע ססובמה ךוניחה לש ךוותה

 והיתתמ ליכשמה ירבעה רפוסה הנומ יסאיב
 .רנבר החמש

 היה ' ץאשיונ לש ותלועפב ינשה ןוויכה
 דומיל תונש 4 ןב ידוסי רפס-תיב לש ותמקה

 וב הארוהה תפש .תוגבל "ינמור-יתילארשי"

 ךוניח וב ולביק תוידוהי תונב .תינמור התיה
 בצמה תמועל יתוהמ יונישש -  הלכשהו
 .ללכ ודמל אלו טעמכ תונב ובש ,לבוקמה
 לע תססובמ התיה םידומילה תינכות

 לארשי לכ" תרבח לש היכרעו היתונורקע
 ינאפ לש המש תא אשנ הז רפס-תיב ."םירבח
 .ץאשיונ

 םע ץאשיונ בקעי לש ויסחי תכרעמ םג
 יבגל תועמשמ תלעב התיה רנבר .ש .מ רפוסה
 רנבר .הינמורב הלכשהה תעונת לש היתודלות

 בתכש ,יאצילג אצוממ ירבע ליכשמ היה
 ותויהב .תינמורב םג טעמו תינמרגב ,תירבעב
 הרומכ הבודלומ זוחמב ותסנרפ תא שפיח ,ינע
 רחאל .ימרופר ףיטמכ םג ןכו תינמרגו תירבעל
 אוה ן'ציטלפב רפס-תיב להנמו ףיטמ שמישש
 - ןמאנה וכמות תא אצמ םשו יסאיל עיגה
 ץאשיונ .ץאשיונ בקעי
 הזו םימותיה-תיב להנמכ רנבר תא הנימ
 .תיתורפסה ותוליעפב םג ךישמה

 ןוילגה תא רואל רנבר איצוה 1872 תנשב
 תרמז" ירבעה יתורפסה תעה-בתכ לש ןושארה
 ץלאנ אוה םיעצמא רסוחמ .יסאיב ,"ץראה
 המכ לביקש דע ,רואל ותאצוה תא קיספהל

 בקעי לש - ןהיניבמ תירקיעה ,תובידנ תומורת \
 רואל אצי הנש התואב .1877 תנשב ,ץאשיונ
 שדקומה ,"ץראה תרמז" לש ינשה ןוילגה
 .החונמה ץאשיונ ינאפ לש הרכזל

 ויכמותמ הארנכו - וידידימ םג היה ץאשיונ
 לש םסרופמה ןשלבה ,ןיטקיט ןמייה לש -

 ,הינמרג דילי ,ינוציק ליכשמ ,תינמורה הפשה

 ןוכית ס"יבב וידומיל םויס םע יסאיל עיגהש
 םתוללובתהו םתובלתשה ןעמל לעפש ,יללכ
 תא רימה אוה םימיל .הינמורב םידוהיה לש
 (28.8.1889) ץאשיונ בקעי לש ותיוולהב .ותד
 היה הז) .רטפנה לש וידיפסמ ןיב ןיטקיט היה
 .(רצנתהש ינפל דוע

 ץאשיונ לש וידידי ןיב הנמנש רחא ליכשמ
 היה אוה .אפיל (לפרק) היחתפ ןתנ ר"דה היה
 ,אפור .הלכשהה תעונתב רחא םרז לש שיא

 םרזה לש דהוא םג ךא ,תיללכ הלכשה לעב

 אפיל דגנתה ,ירבע רפוס ,"לארשי תמכוח"
 ותכימת ףא לע ,תוללובתהל תצרמנ תודגנתה
 ,ןויצ-בבוח םג היה אוה .היצפיצנמאל קבאמב

 לארשי -ץראב םיירוביצ םיפוג םע רשק רציש
 הווקמ" יאלקחה רפסה-תיב םע ,לשמל)
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 תימואלה ותרכה החתפתה ךשמהב .("לארשי
 לארשי -ץרא בושייב ךמת אוה .ינויצה ןוויכל

 הנידמ תמקה סרג אלש ףא) םידוהי ידי-לע

 תינאילצרהה תוניצל ברקתה | ,(תידוהי
 .ןושארה ינויצה סרגנוקב ףתתשהו

 היה אוה .םייתודידי ויה ץאשיונ םע וירשק
 םימותיה-תיב לש תוספורטופאה דעווב רבח
 לש ותייוולהב דפסה אשנ אוה םגו ץאשיונ לש
 .ץאשיונ בקעי

 בקעי לש ותוליעפש ,רמול רשפא םוכיסב
 םימוחת השולשב יוטיב הלביק ץאשייונ
 ךוניתב הכימת :הלכשהה תעונת לש םיירקיע
 לע ,םיינוליח תועוצקמ ידומילו ידוהיה רעונה

 ;תדה לש המרופרב הכימת ;הלכשהה יכרע יפ

 ויצמאמ .תינוליחה תירבעה תורפסב הכימת

 םידוהיה לש םתובלתשה דודיעל םינווכמ ויה
 .תינמורה הרבחב

 םייתוברת תודסומב םג ךמת ץאשייונ
 תודסומל ונוהמ שירוה ותאווצב םג .םיינמור
 ףא לע .תינמורה הימדקאה םהיניב ,םיינמור

 ימואלה אפיל לפרק ר"ד םע הצימאה ותודידי
 ודידי לש ויתוסיפת תא ץמיא אל אוה ,ינויצה
 .הז

 הלכשה לעבו חור-שיא היה אלש ,ץאשיונ
 ,תירבעה הלכשהה תעונתב ךמת םנמא ,תבחרנ
 .וניארש יפכ ,הב קר אל ךא

 םג יאדו היה ותובידנלו ותוליעפל ,וישעמל
 הלוצא ראות תלבק .יגולוכיספ-ישיא דוסי

 ןכאש בושחל ול המרג ירטסואה רסיקה ידימ
 ילוא וב ררוע וינב תומ ;"תבייחמ תוליצאה"

 העדות ךות ,םימותיל "אבא" תויהל ןוצר
 .ותודליב םותי היה ומצע אוהש

 ותשא תומ רחאל הנש ,1878 תנשב
 הריעצ םע ,תינשב ןתחתה אוה ,הנושארה

 םשב ,ןדזרדב הבושח החפשממ הידוהי

 ותוליעפב ךישמה אוה .סילוי הדיאלדא

 ותאווצבו םיינשה ויאושינ רחאל םג תיתרבחה
 .ותומ רחאל ךכב ךישמתש ותשאמ שקיב ףא
 ,ולדג ,םייחב וכז םיינשה ויאושינמ ,ויאצאצ

 ודמל ,הלכשהל וכז -- ול  דדוגינבו

 - ךשמהב םלרוגב הלע המ .תואטיסרבינואב
 .עודי אל

 ,הצרהמ םותי ידוהי רענ לש וכרד התיה וז

 החלצהה תוגספ לא ,טקדידוטואו םכח
 לע ןיינעמ טבה הזב שי ;תיתרבחהו תילכלכה

 לש הינשה תיצחמב הינמור ידוהי תודלות

 .19-ה האמה
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 ינש םהרבא (.לימ) ךולא-תת
 ותחפשמו וידוה תיב לע רפסמ

 רושקש רוביצ ריכהל יתיכזש לע ינא חמש
 ישנא תא יתשגפ הנושארל .יתחפשמ ישרושל
 ,הפיחב ןורכיזה תרצעב הביבסהו יוהורוד
 ,םילעפ-בר שיא ,ל"ז ןלב בקעי ידידיש רחאל
 הרבע תחצנהל הפנעה תוליעפה לע יל רפיס
 .זוחמה תורייעו יוהורוד ריעה לש ידוהיה

 םע תוהדזה יתשחו ןיינעו שגר יב ררועתה
 .בושח השעמ םישועש ,םירדהנה םישנאה
 תעגונש הביבסב אצמהל דואמ יתחמש
 .ירבעו יתחפשמ ישרושב

 תנשב הצרהב דלונ ל"ז וקניפ עשוהי ,יבא
 ינשה ןבה היה אוה .הרשו בקעי וירוהל ,0
 ליגב .תושפנ רשע תב ,םידלי-תבורמ החפשמב

 דמל םש ,ןאשוטובל ותחפשמ םע רבע ריעצ
 הרש אתבסו רחסמב קסע בקעי יבס .ךנחתהו
 .תיבה-קשמ לוהינבו םידליה לודיגב הקסע

 ךוותה-דומע היה ,ותלוכיב טלבש ,יבא

 ליגמו תורגנה עוצקמ תא דמל אוה .החפשמב

 לככ דומלל ךישמה ותדובע ידכ-ךות .ויתויחאו ויחאל הרזעבו החפשמה תסנרפב עייס ריעצ
 .ותלוכי

 נש םהרבא ףולא-תת
 יאבצה ותוריש תעב

 ןאשוטובב הדלונ ןייטשנוארב תיבל הנח ,ימא
 .םיחא העבשל הדיחי תוחא ,1905-ב

 ,ימאו יבא לש םהיאושינב וקצונ ונתחפשמ תודוסי
 ,םהרבא ,ינא :םידלי העברא םהל ודלונ .ןאשוטובב
 וקניפ - יתחפשמ םש תא יתיניש ,ץראב ,ןמזה םע)
 ,(ץיבוקני) יאני היליטוא :יתויחא שולשו ,(ינש-ל
 .ןייטשרוב (יטי) תידוהיו קסיא (הקב) הקבר

 ,ןבהו תונבה יאושינ רחאל הלדג החפשמה
 .םינינהו םידכנה תדלוה םע הבחרתהו

 רטפנ אוה .רכוז ינניא ,הצרה דילי ,בקעי יבס תא
 הרג ,יבא לש ומא ,הרש יתבס .קונית ןיידע יתויהב

 .טשרקובב הרצק הפוקת ונתא |
 הטלזו הירא ,ימא ירוה תציחמב תויהל יתיכז ה ה הש 6
 ורג םה ןמזה תיברמו הצרא ולעש רחאל ןייטשנוארב ('נש םהרבא לש וירוה) וקניפ עשוהיו הנח

 ןורוויע לש בצמב הצרא התלע הטלז יתבס .ונתא םתנותח םויב
 הלכי רשאכ התיה תרשואמ המו היניע רואמ הל רזחוה ץראב םיאפורה לש םצמאמב .היניע יתשב
 .התחפשמ ינב תא תוארל בוש

 םישנא ,הדובע ישנא לש ,תומח ,תויתרוסמ תוידוהי תוחפשמ ויה ירוה לש תוחפשמה יתש
 .םמצע תוחוכב םיגשהל ועיגהו וחתפתהש ,םיצורח

 יבא רשאכ ,תילכלכ תומדקתהל תונמדזה הרצונ ןאכו טשרקובל ונתחפשמ הרבע 1934 תנשב
 .תופסונ ךוניח תויורשפאמ ונינהנ םידליה ונאו יאמצע קסע חתפ

 הז ךא ,אבצב תריש יבא םג .הנושארה םלועה תמחלמב ינמורה אבצב ותריש ילש םיבסה ינש
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 ןוטלשה תכיפה תעב .םידוהיה דגנ תוימשיטנא תוערפ לש תופוקתב ונב תועיגפ ענמ אל
 זחדינ רדחב םימי רפסמ רתתסהל וגחלצהש ךכל תודוה קר םייחב ונראשנ ,1940 תנשב ,טשרקובב
 םהיתויווג לעו וחצרנו םהיתבמ םידוהי ואצוה ונרג ובש רוזיאב .רדחב םישנא 25 םיפפוטצמ -
 .םינמור םיצאנ לש הזכ רומוה ."רשכ רשב" םיטלש ולתנ

 אבאש היפכ-תדובע ,םירצעמ :ירוה לע רבעש לבסה בטיה יל רוכז ,דלי זא יתייהש תורמל
 וחטוהש םימויאהו תוקעצה ינזואב תודהדהמ ןיידע .ונב תונשנו תורזוח תועיגפ ןכו ,הילא חלשנ
 .םינוירבה יפמ וניפלכ

 ויתוחוכ תיראשב ,הלילבו היפכ-תדובעב םויה לכ דבע יבא .טשרקובב ונייח האושה תפוקתב

 אוה ונלזמל .זוכיר הנחמל יבא הלגוה ,ונרוזאל םג ועיגה תופידרה רשאכ .החפשמה תסנרפל דבע
 .אבחהב התיבה רוזחלו תבכרה ןמ חורבל חילצה

 ןוכנ ,םירתלואמ רפס -יתב ןיב ונרזופ םידליה ונא .ידימת דחפב םייח לש תושק םינש הלא ויה

 ונתוחתפתהו ונידומיל ךשמה תא חיטבהל ןוילע ץמאמ ךות ,םייתנוכש דומיל-ירדח :רתוי
 אוה .השעמ שיא היה עשוהי יבא ךא .המחלמה ןמזב לילכ טטומתה ילכלכה ונבצמ .תיתלכשהה
 םג שיגר היה .התוחתפתהו החפשמה םויקל תויפיצה תא םישגהו םיישקה לע רבגתהל חילצה
 רוזאב תסנכה-תיב תרגסמב ליעפ היהו הליהקל םג עייס אוה .תלוזה לש תויתרבח תויעבל
 .ונירוגמ

 םירוהה וחילצה ובש ןפואה לע ,ונדיצמ הכרעההו הצרעהה רתוי הלדג ןכ ןמזה רבועש לככ
 הביבס לש תופידר לומ הפיצר תוונוגתהו םימוצע םיילכלכ םיישק חכונ ,ונתוא םדקלו חתפל

 התיה ימאו יבא לש תירקיעה םתגאד .ינושארה יזיפה םויקה םצעל תדמתמ המחלמ ךות ,תנייוע
 ונלש םידומילהו ךוניחה רשאכ ,םייאמצע םייח תארקל םתנכהו םידליה לש תוחתפתהל הנותנ
 .םתגאד שארב

 הילעל הריתחבו ,תינויצ תוליעפב ףתתשהל ונתוא הדדועו המחו תינויצ התיה ונתחפשמ
 | .ץראב תויצולחלו

 - תואל אללו השק הדובע לש ,לק אל אוה םג ,שדח קרפ לחה ןאכ .1950-ב הצרא ונילע
 אל םינש הלא ויה .השדחה ץראב תילכלכה ונתוססבתהל - ץורחהו רוסמה יבא ,ונלוכ שארבו
 | .ונתנידמב ,תיבב םיאצמנ ונא ןאכ :ירמגל הנוש ןבומכ התיה השגרהה ךא ,תולק

 החפשמה לש םויקה יכרוצל גואדל תלוכיו תוריסמ ,המזוי לעב ,השעמ שיא היה עשוהי יבא

 אלש ןוויכ ךא .דובכו הליהת שפיח אל אוה .הוונעבו הענצב התיה ותוליעפ לכ .הידלי תוחתפתהו
 .בורקמ וריכהש ימ לכ דצמ אלא ,ותחפשמ ינבו וידלי דצמ קר אל ,דובכב הכז אוה ,דובכ ףדר
 היהו לארשי תנידמ תא בהא אוהו ,םדא אוה רשאב םדא לכ לא םח סחיו השיגר שפנ ול התיה
 .היגשהו התוחתפתהב האג

 החפשמה תרגסמב וידכנמו וידלימ תחנמו ולמע ירפמ בר ןמז תונהיל הכז אל אוה ,ונרעצל
 | .ןאוס שיבכ ותוצחב ,םיכרד-תנואתב גרהנ אוה 1963 תנשב .תבחרומה

 .תדכולמו המח החפשמ ,החפשמה שארכ דקפתל הנח ימא הכישמה אבא לש ותומ רחאל

 .הרומג תקדצכ םלוכל הרוכז איה .התנווכהו היתוצעל ונעמש דימת .התוא ונצרעהו ונדביכ ונלוכ

 הלכ תסנכה םוחתב תובר הלעפ איה .םיבר הקדצ יעורא הכרע .םהב הלפיטו םיקקזנל הגאד איה
 .םכרד תליחתב םיאושנ גוז-ינבל עויסו

 .הלחמ רחאל הרטפנ איה .תדבכמו תבהוא החפשמ קיחב ,הבוט הבישל התכז ימא

 בטיה יל םירוכז ךא ,הצרהב ידועמ יתרקיב אל ינא .יבא לש ותדיל םוקמ התיה הצרה ,רומאכ
 דחוימב ,דואמ וילע העיפשה וז הרייעש חינהל רשפא .הצרהב ותודלי ימי לע יבא לש וירופיס
 .ותודלי ימי לש הצרה לע ויתונורכזו וירופיס תורידתמ תאז דמל ינאו ,ותודלי ימיב

 רצונ תעכ .דבלב וירופיס לע ססובמ לכה .הצרהב יבא לש וייח תפוקתמ םיכמסמ לכ ונל ןיא
 תוברל ,הביבסהו יוהורוד יאצוי לש ןוגראה תועצמאב ,יבא לש ותדלוה תרייע םע שדח רשק
 .האלנ יתלבה המלש דוד רמ לש םישרמה וחוצינב תאזו ,ןבומכ הצרה

 :תולכהו םינבה ,הרש יתייער םע דחי ,ףתתשהל חמש ינאו םישרושב העיגנ לש השגרה יל שי =
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 0 ב
 ל ה

 התחפשמ ינב ברקבו ינד הדכנ תנותחב (הלכה דיל תדמוע) ל"ז וקניפ הנח

 ידוהיה הרבע תחצנהב - ודיעו ריפס ,רמע ,ןרומ :םידכנהו ,תינליאו זעוב ,ילרואו ינד ,ילרואו ןליא
 ,למע ישנא ,וקניפ הנחו עשוהי ,ימאו יבא לש םרכז תחצנה ,ךכ ךותבו הביבסהו יוהורוד לש

 .ונכרד לע תובר ועיפשהו תיתרוסמה תודהיה חורב ונתוא וכניחש

 (ובעשל וקניפ) ינש םהרבא

 ינש םהרבא (.לימ) ל"את
 1980-1976 ישאר הקוזחת ןיצק

 לש ותנוהכ תונש עברא .1980-1976 םינשב ר"תחק שמיש ינש םהרבא (.לימ) ל"את
 תרות תביתכ לע םשוה דחוימ שגד .הקוזחתה ליח ןיינבל ושדקוה ר"תחקכ ינש ל"את
 םדא-חוכ תרשכה לעו הקצומ תיתכרדה תיתשת תחנה לע ,ל"הצ יכרוצל תמאתומ הקוזחת
 .ןמוימו יעוצקמ - הנוצק רקיעב -

 תא םילשה אוה .16 ליגב ,1949-ב הצרא הלעו 1933-ב הינמורב דלונ ינש םהרבא ל"את
 יניצק סרוק םייס הנש רובעכו 1952-ב סייגתה .יאבצה ותוריש תרגסמב ולש הבוחה ךוניח
 .ןוירשה תוסייגב הקפסה ןיצק רזוע שמיש 1953-ב ."יתעבג"ב הקפסה ןיצק שמיש .הקפסה

 תולועפב ףתתשה הז ודיקפתבו םינחנצה תביטחב הקפסה ןיצק שמיש 1958-1955 םינשב
 שמיש 1966 דעו 1958-מ .הקוזחתב םדקתמ סרוק םייס 1958-ב ."שדק" עצבמבו לומגתה
 תיבב וידומיל תא םייס 1966-ב .[ישאר הקפסה ןיצק] ר"סהק תדקפמב םינוש םידיקפתב

 תגרדב ,םורד דוקיפב הקפסה דקפמ היה 1970-1966 םינשב .(ם"ופ) הטמו דוקיפל רפסה
 דע 1972-מו ,מ"לא תגרדב ישאר הקפסה ליח ןיצק ןגס היה 1972 דע 1970 םינשב .ל"אס
 רפסה-תיב לש ןושארה ודקפמ היה 1975 דע 1974-ב .דויצ זכרמ דקפמ היה 4
 .ל"את תגרדב 1976-ב ר"תחקל הנומ .הקוזחתל

 .1980-ב יאבצה ותוריש תא םייס ינש ל"את
 .הנידמה יעדמבו הלכלכב ןליא-רב תטיסרבינוא רגוב אוה ינש (.לימ) ל"את
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 לגס ןועמש

 :הירטסינסנרטמ תונורכז
 םדב הגופס םחל רכיכ

 ץואדרב דלונ לגס בייל ריאמ ,יבא
 .1898 תנשב ,טורפ

 ימא תא ריכה אוה 1928 תנשב
 וקשומו הרש לש םתב ,(הילי'צ'צ) הקיצ
 ,תורעי לעבו םיצע רחוס ,הצרהמ קינארג
 | .ונתחתה םהו

 (ויופ) השמ יחא דלונ 1929 תנשב
 . ריאשה .1992 תנשב ,ץראב רטפנש ,ל"ז

 .ןב וירחא
 ינואב יעדמ דבוע היהש ,ל"ז השמ

 | םע תודלות אשונב ביבא-לת תטיסרב
 . תודלות תא בותכל היה רומא ,לארשי
 ישאר תא ןנכתל לחה אוה .הצרה ידוהי
 .ותומ .אשונה לע תובר ונחחושו םיקרפה
 .וז ותדובע תא עטק םדקומה

 ילש ףסונ חא ץראב יח ןכ-ומכ
 = .םידכנו םידלי ונל שיו תוחפשמ ונומיקה

 . "(21ת0)(1(5" הצרהב וארק יבאל
 . רבחו םידבל תונח לעב היה אוה .(ןוגהה)
 ."םינושאר תירב" ינויצה ןוגראב

 דילש תיבב ,יזכרמה בוחרב ונרג

 הנל ךרד הליבוה הז םוקממ .היפאמה
 ז ךרדב .הצילוס-הבונ הרייעלו טורפ
 נרבע .הירטסינסנרטל 1941 תנשב ונשרוג
 ' ךכ-רחאו ץני'צול דע ,לגרב היברסב לכ תא
 1947 - ץראל הכרדב לגס תחפשמ רשאכ ,1943 דע וטיגב וניהש .בליגומל -
 .יוהורודל ונרזח

 .דבלב עבש ןב זא יתייה .םימי םתואמ יניע דגנל םילוע םירמ תונורכז

 ,וסנכנ וקסנוטנא לש םינמורהו (היברסבמ) וגוסנ םיסורה רשאכ ,1941 ימימ דחאב

 העבג - הליבומ ןוויכמ הדבכ הזגפה ללגב ,תוחפשמ המכ דוע םע דחי ,ףתרמב ונרתתסה

 .ריעה לע הטלשש
 ידכ ריק דיל ונתוא ודימעהו ונלוכ תא ואיצוה ,ףתרמב ונתוא ואצמ םילייחה

 ,ונלש חוקל לש ונב היהש ,םיניצקה דחא לא הצר הצימאה ימא .גרוהל ונתוא איצוהל

 ךכ .יהשלכ המיחלל םירושק ונא ןיאו הזגפהה דחפמ ףתרמב ונרתתסהש ול הריבסהו

 .תווממ ונלצינ

 ,באב העשת לילב םייקתהש ,ונלש שוריגב רושק םימי םתואמ ילש רחא ןורכז

 תחרק] סוגת8 60ז0ט1טג םשב רעיב הליל-תיינח ונינח .דואמ םושגו רק הליל היהש
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 ונרפס רקובב .תומדא ילע םונהיג לש הליל היה הז .היברסבב םש-יא ,[ברועה לש רעיה
 .הלחממו בערמ ,רוקמ ותמש ,ונלש הרייעה ישנא ןיבמ תויווג 0

 תולגע ףוחדל יתוא וחקלו ,הנומש ןב ,ןוסח דלי יתייה .בליגומב היה רחא הרקמ
 ונרג הבש רצח התואב רגש ,ילש ןכש דלי יתאצמ תולגעה תחא לע .וטיגה ןמ םיתמ םע
 | .ונחנא

 .תיזחל םכרדב ,םינמור םילייח תדיחי םשל העיגה :בליגומ וטיגמ ףסונ הרקמו
 רכיכ תרומת ,תבכרה תנחתל ,ישיא דויצ םע זגרא יתבחסו לבסכ םהמ דחאל יתשמיש
 ,ברע רבכ היה תבכרה תנחתמ ונרזח רשאכ .םילבס-םידלי המכ דוע ויה יתא דחי .םחל
 יתלפנ ינא .ועצפנו וגרהנ םידלי המכו םירמושה ונילע ורי וטיגל ונתסינכב .דואמ ךושח
 םע ,"התיבה" יתעגה ךכ .הערקנ הנותחתה יתפש .םינפבו שארב יתעצפנו לית-רדג לע
 .דורשל יתחלצה ךכ .יתרתיו אל לבא .םדב הגופס םחל רכיכ

 .הירטסינסנרטמ ימע אשונ ינאש םירמה תונורכזה ןמ תצקמ הלא

 .לארשיל אובל התיה ונתפיאש לבא ,הקירמא םורד דע ונלגלגתה המחלמה ירחא

 .ונעגה םנמאו
 תוניגהבו רשויב ןאכ ודבעו ויח ,ליטסקט תונח ילעב ויהו רחסמב וקסעש ,ירוה

 .ןודחאה םמוי דע
 לש המויק אוה ידוהיה םעל רתויב בושחה רבדה ,לבסו תולג לש םינש ירחא

 .לארשי תנידמ
 ונל ראשנ ,הלחנלו החונמל ונעגהו ונססבתה ,תוחפשמ ןאכ ונמקהש רחאל ,םויכ

 םיהולא תקלח - הנידמהו ץראה לע רומשל :הליפת םגו הפיאש םג אוהש .דחא רבד קר

 ומסיז ןמרה םתחפשמ -בורק ידי -לע ונילא ורבעוה םיטרפהו תונומתה
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 ןורקנבל .ר ןושמש

 הצרה ינבר תובושת

 גרבמורב ברה לש תרגאל

 ברה לע המישר (137 'מע) ,'ב ךרכ "יוהורוד"ב המסרפ טפואהנזור-ידרו הנינפ 'בג
 .יתבס-בס היהש ,ןוואסמ גרבמורב םוחנ

 תיינפל הצרה ינבר ובישהש תובושת יתש יתאצמ ידרו 'בגה יל הקינעהש םיבותכב
 ב"ושה לובג גישהו ןעוויס ריעל אבש ,קחצי ףרוטה תטיחש" ןיינעב םהילא גרבמורב ברה
 טחושה תטיחש לע םרח תלטה לע חכווינ ןהמ ,תובושתה-תורגאה ןלהל ."ברה סרפ לזוגו
 חילש] צ"ש רותב ול ורשפיא אל הביתה ינפל רובעל םג ."ולכאת לא ורשבמ" - קחצי
 ."הבעות ותליפתו ברוע לוק ולוק" יכ ,[רוביצ

 עהארלאמ ב ג: טיגבר םיקחבומ םינואגרמ רומח רופא |

 םרשה לוכג גילהו ןעוויס ריעל אבש קחצי .ףרומר תטיחש לע |

 ןיננו הסב = ד ירסימ םרחמו קיהכת לע רבועו ברה םסרפ .לזוגו |

 . טאוב ררסכ םכינפל םגהו ץחרמה |

 * ק"קדנמ קסנועת לודגס רולעס כלה ירגד
 | . ןכטס

 לת ולעי סימס יפי וידחי ןטומטסה םייחס |
 סיטילסו = סיפילי סילסוכעו םיטר סידינכט

 י ימי ססי'מ יִר ןפוויס ריע ינמוי

 לע ינטנ כלו יפעמס * כוש 99 ושר ךנ
 תומ | לנלנמכו סכירעסנ | םוניכ ירגד ,
 ירידי ס"ח = 'ירמולו םלוסס | דונכו ם'גקס למ ועוז לועס | |
 ב"וטס חקכרפו ותקנ"פ קפקמכו ייכ סוסכ ס'מ וכו ץפמ |

 . םורטומ יכיע לכ סמפכ רקס לחקת םכקח .סרטכו סקד
 םורטס חעכ דועו סילוניפ רטננו םיכוקיל תולכלעכ ולםככו +

 סו תקשסתס 5 לןרנ תפכ וטל יול יסרטלו חורזוק
 כ"ט ו'ס ןופ יכס5מו סטיכתלו קמלסל סטמל יתרעמ

 יפלו ימרזלו "ירעול דונכו ופרוט םלכקו יחסנכ יד םונק
 סכעידוסל + סכתלעמ דונכ רנכ ול:6 סייחלוטנ 05 |
 ס"ס ומט ע"טנ דרה ירנד עודי וז + םעל ירמח םטוק =

 י'כ "שם ליפמ ם"וסנ ןולנס נכס יכנרו 'פ "ק 'וסנ
 סלוסלד < לוננ םנטת :ע רנופס כ*ועסמ לודנת רויס =

 ףסונ רוסימ | פכיפ ןלכו םוכירלנ ססיכנד ם'פ וספיסמ
 כוקי[םו ליסס 1ע  רונעל ריטס יכנ ₪5 ליטכמש מנ
 דוטמ רימסס רנד לע רוטססד עודי כנכו ; םחילע וננקט

 םירוקל .סנ'פס םירכד תמכ ג"וטנ ף5וכ ובתו ?ןקת נד >
 סוניפסס לע ל"ע ןמ(יכר 5סד רופו < סירפיק ירכדמ 30 |

 ודינס רגד יוחד .סוסמ ונייס רוקימ םקוס דנכ לוסט ףל
 ליקיפס לע רונע' כ"תמד ללכ תורסכנ עומסל וריכ ןיפ ןלפו |

 רובעק רקכ כ יושר .ןריד ןורכנ ןגרסכו . ןנתו

 תוריבע המכ לע
 רבד ותואל םגו 4
 לוק םודקל לטומ נוסח כיפ
 סספכ) ורונו יתוטעטמ) ןפסי סלט עידוסל לודנ

 לוגפה רשבמ םשפנ םויחו לבל

 הצרהמ םינברה ינש תורגא
. 

 סיקיחס פע לק אד אמט ץכשהו

 יכוסנ סיקיוממ חס ריב
 ןורז וכ = ולסכי  סיעטופו רמיס ר9 סוט ססל ילו שש"

 רוצפל וחינסל חלינמו םיססע גימל רנס םויס) סחיטס סנל

 לוס וליס יכ ץשיש | תויהל טניס ינפל

 רצהה םגו הבעות ותלפתו ברוע

 אפו דפ פי שרה חוכזמ רכומה
 ?.ולט חוימכ םקוחו |
 יכל וסיילחס סי קנפ סכילח עמטיו ייסל יכוטאט חסעו -

 "סוס ויחער' יכ םכחל רועל'ט ם) לכנ סכלט לודנמ ננס
 חס סירמפכס ירגר .סנינ!לנ וסככיט סוקלו + לודנ כ
 4 סכסל ךרני נועה 'דו סליס לע קרס 2

 : . םכנוסת ספנכ חוכרנס י
 ב : מנ

 6 ל ₪0 2 מ ו 0 נ ףפו ירנד

. / / 

 יי קיסכנ סיקיתו נט לןיקקט יוז לן לש

 + יז "וע "

 כיעד ןירוטי םלע לק סמ 0רקח ייפ =
 סכט סקקננ סכיטשכ יזמו פח ומעט ןעוויס |

 ומעקס לנ ססודקה !/לותס דונכלו ןכנמ' שס ןוימל
 םנ לקה עמכס נ"וקש יטנזע לכח לח . סכיטקכ סם
 נטוממ סוס לוגפ ץקקומנט 'מולסס ימלכ סוסו זנכרינגל

 : אוה רורא גויה הלימנו דסיומ

 כ ופשופפ כ * (ללאת אל ןרשבמ
 . פסי סכועו וחשסי ןילכוס

 אלש תופרטו תוליכנ ולכאנו לא
 ,םלוע ןוארחלו תפרחל חואובת
 כסל ויטכע סכמל רגרנ סינגוט חסע דע ''ס ילו6ל
 95 םלנו רפסנ סתילע כ  סירועס .סיננרט םולכח=-
 . רנד סידיחמ ספ יכח | = סקס סימינ 'יתי רטל טפוק<
 ביותמו + סיננוט 'יס'ט טומ סירטוס ןיפ סלוס רוקילנז
 * םירת ''ק מ"פ ע'ענ .ם'טכו ססיכפ לע סחיכוסל "כ
 ירנדנ עמועסו - סמו יילע םיק םענמ יננ םנש כ"כ ןייעל
 .ןטל גוט תכרנ וינע חנת קרלנו םעסכ סירמכמ )5

 חיהלז כידצה ברה [תח יאמש קד

 . ץרעה סיסמ
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 םיניינעה ןכות

 5 - דוד המלש - םיבוט םישעמו הרות לש ריע
 6 - יעיברה ךרכה תעפוה םע

 7 - דוד המלש - אישנה תיבב םירבד

 10 - הנידמה אישנ לצא תחלשמב םיפתתשמה

 יוהורוד

 12 - יוהורודמ םימוליצ

 15 - ינויצ דעו

 16 - יוהורודב ל"קקה דעו
 17 - םילשוריב הינמור ללוכל יוהורודמ המורת
 18 - ןורקנבל .ר ןושמש - םינש 206 ינפל יוהורודב הנתינ "םידוד תבהא" רפסל המכסה"

 20 - יוהורודב םיר"ומדאו םינבְר תלשוש
 22 - דוד .ש - שומימו ןונכת - הביבסהו יוהורוד ישודק רעי
 26 - ןורקנבל .ר .ש - זוחמה תורייעו יוהורוד ידוהי לע םיטוקיל

 34 - "רשובה" תדגא

 38 - יוהורודמ םילגדה
 38 - דוד .ש - ןמטוג םירפא ברה לש תסנכה-תיבב ח"נשת הנשה שאר
 39 - הרובגלו האושל ןורכזה סקטב יוהורוד לש םיגיצנ
 40 - דוד-ןב הירא - בליגוממ רוביגה ןרבקה
 42 - וארגרוי בקעי - בליגומב ןימלעה-תיבב םירבק תואמ ורתוא

 44 - בליגומב הביבסהו יוהורודמ םיפסנ לש תומש
 45 - הירטסינסנרט - בליגומב תובצמ
 47 - הרזע תשקב
 49 - ןמרה הינמ - ןורכז תרצע
 50 - דוד-ןב הירא - האושב ונתחפשמ הדרש התוכזבש היליתפה
 52 - דוד-ןב .א - סיפב התכז ימא

 55 - קרב הנימ - וראודרפ םייח לש ורכזל
 57 - ןמלטייט ה'צוט - ...דעומה תא יתרחא
 58 - םואברברול םהרבא - ל"ז ירוה

 60 - םינב תראפת
 61 - לקנרפ ךינעה ךונח ר"ומדאה רכזל
 62 - ןירבוג ףסוי ר"ד - תידוהיה תלחגה לע דקפומ היהש ברה

 63 - יוהורוד לש ר"ומדאה - א"טילש ןמקסו הדוהי 'ר
 65 - טשנפטשמ קידצה לע תונורכז
 67 - הטטירוקסה יקיתב ילאירא-רטוק (הקיל) הירא יר"תיבה לע ח"וד
 71 - ינשוש המלש - ל"ז ןלב בקעי לש ויתועבצא תעיבט
 74 - דוד .ש - ל"ז ןלב בקעימ הדירפ
 75 - דוד .ש - ל"ז ףרש לאיחי
 77 - דוד .ש - ןהכ לסרמו הקיר
 81 - ץיבורזיל והיעשי - לארשי ןוחטב רמשמ לע
 85 - לארשי תרטשמב םידקפמ - יוהורוד יאצוי
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 86 - ילוגס םייח - םילשורי תא תונבל

 90 - דוד .ש - ןליא-רב תטיסרבינואב ונלש שיאה - ןייטשלקניפ סכלא

 91 - ידימילג הנוי ,ץישפיל ירמ - םלועמ הב ונייה אלש יוהורודמ תונורכז

 97 - ןהכ תימלוש - יוהורודמ ינשה שוריגה
 99 - ןייטשדלוג הנח - לגעמ רגסנ
 101 - .ג .ח - ל"ז רמולב שרה ל'צנא
 102 - .ג .ח - ל"ז רמולב הלרפ
 103 - ץיבוביל-רביל יטא - העבטש םיליפעמ תיינאב יתילע

 105 - יררה ינ'ז - תרניכל יוהורודמ

 106 - טלוק ןולא - ל"ז וראודרפ הדלוגו ןמלז - ייבס
 108 - תידוחיי תוליעפל תפומו המגוד - רנייו יבצ
 109 - ץיבורזל המלש - ץיבורזל (ץירומ) השמ גילז 'ר - תכל עינצמ שיא לש ורכזל
 110 - ונלש םינייטצמה דחא - לשימ םהרבא
 113 - טוג ימע ר"ד - םיסרפ רוטע ילקיסומ חצנמ - טוג וזיא
 114 - רמוז לרוס - דרא ןור לש ותבס ,הדירפ לש היניע
 115 - השמ הלרימ ד"וע - םידלי הבורמ תיב - ץיבופיל תחפשמ
 116 - דוד .ש - רישל םיעוגעג
 117:- תואמצעה םויב יתרבח שגפמ

 118 - ןייטשדלוג לארשי - הדנק - לארשי - יוהורוד

 121 - ןרוה רתסא -- יתחפשמ לש הרופיס
 123 - טאלבנזור תחפשמ לש הרופיס
 129 - ץיבובייל-ןהכ הדירפ - רגנילז לצג לש ויאצאצ - ןהכ תחפשמ
 133 - ל"ז רמוז (וזיא) קחצי
 141 - ןויצרה ימוחנ - (ונצרה) ןויצרה לאומש לש וייח ילגעמ
 144 - סמיס ןמרונ - ךלמה דוד לש אצאצ אוהש ןעט יוהורודב בר

 145 - ץיבורזיל ןבואר - יסאי לש תוומה-תבכרב
 148 - ןמרופ השמ - תיתחפשמ הנומת לש הרופיס
 941 - קינלמ ינאפ - ורוטיורק תחפשמ ינב לש יגרטה םלרוג
 150 - קינלמ .5 - רנדוב השמ - יבס

 152 - ןמרה הינמ - יוהורוד תודהי לע ישילש ךרכ
 154 - לזיוו ילאמ בתכמ

 155 - ןרפש ברהמ תוכרב
 156 - רלג בקעי - ורבֶכ וכות
 157 - ולעפמו דוד המלש
 158 - ל"ז יבצ ורטובו'צ
 158 - ל"ז וראטאו םיורפ ר"ד
 160 - לארשי תוכרעמב ולפנ

 ןאבאראד
 163 - ץרב םייח - ןורחאה רודב ןאבאראד ינבר

 561 - רפייל םלושמ קחצי ברה
 169 - רדנלוה ריאמ לאומש ברה
 174 - ץרב .ח - ןאבאראד ידוהי לע אוש-תולילע
 176 -  ץרב .ח - ןאבאראדב םירדח"
 179 - ןרה ןועמש - תונורכז יקרפ השולש
 181 - ויתוריצי לש היפרגוילביב - ןרה ןועמש
 182 - ןרה ןועמש לש ויבורק
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 183 - לורק הזיול - (ריש) הגונ
 184 - ןמרדיל .8 .י - הנוי םהרבא ברה לש ורכזל
 185 - (ינמורה) אבצל סויגמ ררחתשהל דציכ םיכרבאל ץעי שוהובמ ר"ומדאה
 186 - יקצינטפש םירמ - םירמה תונורכזה םימ הפיט
 191 - םהרבא יתסא - יתחפשמ תודלותמ טעמ
 193 - ןאילטס הטירוד - אריפש תחפשמ תודלות
 197 - דוד-ןב הירא - םיבוהא םישנא - לגס תחפשמ
 - הינמורב םיר"ומדאהו םינברה תדוגא ידסייממ - ןאבאראדמ רטכש והירמש םוחנ ברה

 199 - ןורקנבל .ר ןושמש

 ןליאכימ
 201 - ןונבל לארשי - ןליאכימ יתרייע
 202 - הפיחב תיתדה הצעומה שארכ ודיקפת םייס ןונבל לארשי
 204 - הפי .ב .א - טסינוטרופוא רפוס - רודה-ןב ירוא
 206 - שיטרב ןואיל לש "דומעה"
 208 - רדיק המלש - ילש ןליאכיממ תונורכז לש "םיקזבמ"
 209 - רלג בקעי ר"ד - (1906) תפצב הינמור ילועל וקלוח ןליאכיממ המורת יפסכ
 210 - שילא םירמ - ירצבמ הנשוש
 212 - ןמשירפ רשא - לגס (םירמ) הצניש
 214 - ןמרסו הינוס - תורוד-רעפ לש תואיצמ
 216 - ןמרסו .ס - יתאבשכ
 217 - רקוט הנדע - ןמיוב לחרו ןהכה ןימינב 'ר
 220 - םידלוקושה לש יאנוכמה
 223 - ריפס-לטסבלוו םירמ - ל"ז ריפס הנוק
 224 - ל"ז טכה רנבא-ףלודא
 225 - תיתחפשמ הנומת - ורגירבוק

 226 - בליגומב תורבקה-תיבב הלגתה ןמדנביל לרב בד לש ורבק

 ןוואס
 227 - ןמורט רפכמ בלחה שיא - הדוקלק ןמרה
 231 - ןושרוק הנח-הנימ - ילש ןוואס ישרוש
 235 - ןוואס לש הבר - ןמדנל קחצי ברה
 237 - א"תב ל"ז רואמ השמ ש"ע בוחר

 238 - רגניסמ תרפא - לארשיב חתנל - הירטסינסנרט תולבסמ

 240 - וסיז קחציו הפי - הב תונביהלו תונבל

 241 - רוצ דוד - תווממ ונתוא ליצה וקסנסרוא הגרואיג ינמורה

 244 - ץיבוריאמ האל - קרב-ינבל ןוואסמ

 246 - רוצ יליל - האושה לצב - ץיבורטלא תחפשמ

 248 - םהרבא קיציא - הירטסינסנרטב יתחפשמ תולבס

 249 - ל"ז לגס וקני ר"ד

 טורפ -ץואדר
 251 - טורפ-ץואדר

 253 - טורפ-ץואדר יאצוי ברקב תוליעפ

 254 - ימע-ןב רזעילא - טורפ-ץואדר לש בלה תפמ

 260 - ימע-ןב רזעילא - תיבה דיל םיריש

 202 - ןייטשרוב גומלא - טורפ-ץואדרל - וכוליה ךרדב
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 266 - ילאו' םייח - וי'גניוב תחפשמ לש תורודה תלשלש
 270 - יצנדירא-ץיבוקשומ באז - טורפ-ץואדרמ תודלי-תונורכז
 272 - םייח תודלות רוציק - ץיבוריאמ םהרבא

 273 - ןרהא-ןב הנשוש - (ריש) ןאקפילמ לטנזור תיבל הדגאה

 הצרה
 275 - ל"ז רטכש בקעי - תידוהיה הצרה
 278 - ץיבוקשרה באז ןאיסול - ץאשיונ בקעי ןוראבה

 282 - ינש םהרבא (.לימ) ל"את
 285 - לגס ןועמש - םדב הגופס םחל רכיכ - הירטסינסנרטמ תונורכז

 286 - ריביסב ופסנ
 287 - ןורקנבל .ר .ש - גרבמורב ברה לש תרגיאל הצרה ינבר תובושת

 289 - םיניינעה ןנות
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 ססחפוזטסןוסו ווחב 638. אוג הז6 3/8000 | 0 358 5וזחק|ה. 5וחּבְהסְהּה טחס(וסח6323 וח
 = 80900/9| ס8החופה(ב או זח 2וו0ו6 06 58זסהוסזו. 530813 6510 100/0ה(918 06 53/08וסזו, 6
 חוהאוהטחו 25-30 06 קסז808ה6. =ווחס (9זוטפסז זחוס פו סט כטְזוחּב קסקונ!הְוס, בחו
 56 1306 |3 וחובחוק|ּהז6. 2656166 0ז00וח0וסַפַו 66 זו( סו\ס00א, הז6 0 6323011816 6060 0

 06 וססוטזו, חט הז6 סווסופהו 3חָחּבְוּב. כוחָּסְהּב כס5003 טח 5וחָז 5ט| 5
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 סזקהתנ18[28 ₪10ת18%8 260 4/0700, טתה6 1-אתג הטוגפ 68187821 6 תוה
 תגק הכס, 38(610101 1]13טנבסז, 1,010018 110100216, 220תב07 10. 26 ונתתנה) 50% זמ

 68נרג] הז 4/2700, הגג 16068+ 18 1פנוג, 1ג 1100800.
 ןכסנ, התג 400678+ 1ג 110007 110 2זסתו, 1תל81 1ג א6ת, 18 1207001, 8201 3
 11065076 18 13וג0ו10ֶפ1, נקה 6876 התג 108% ?ז1נתבנָפַג 18 (?0ת5+8ת+4ּה, ןכסת(נרג 3
 1תרןכניסוגת ₪ו1 81+1 "כנסת16ז1" , 58 ה]ונ+8נב 18 התבסת3768]8 8 (10ו18 ץג56 ּהתה6
 סת(וג 8 ןכנ028%1 זוג 0 8768108 סחוס ת(1107, 680176 םסונ] 068% 06 56 כניס8[6תב8560]
 (לוג תבוג]6 60106 1ב פו16%(1, גתב 108% 60016 58 תג8 1ם5076 18 וגסוג10841 81 תג

 זג-8זמ ןכוגזוג% 8118 ןכזנת%ע6 661 06 ןכ16068וג 1ת 151861 ןכ6 טאןכסז.
 סא ב68, וגת168 ב68 8078, 20%, 5-8 6888%0116 6וג 157861 /21תש07 (11ת 1

 1 /0011086 18 6861 11808, גוג 0 1108, (18118, 6858+011%8, 1 ונע 4%.
 םוגקא 0 טע6תנש) ןכס110108 ססתבוגת15%8 60708 6900118708 0 ת128 11101
 51021556, 31סוגץגנ116 סקהת12811]ס0- 810ת1866 01ת סב 418, וגת06 86 ני028008ו
 +1תסזי סטיסנ ןכסת(ניוג 12312042 157861, וג 1ת66קו1% 58 110 11[005ת+8+6, 884161 168% תב
 105% תסטס1(1 58 1וגקנתב 01תב סעאְּפ נב סעהְפפ 08 התה 18 וגענמ8ה 88 תג8 1ת+0176 [8

1 
 סטק8 8 1טתנ תג נננמו% סע61נת 66 6ת6ת18ע6 1ת הזתנה+%8. [)וגק8 1תפ(1ד
 תב111581י8 הנגב 105% 0161858% 18 111011000ת+1818 06 13 21682 וגת06 גתג 1תטה(8% - תם

 08זרג] הניוג 8661 - תב6501718 016 6106011018.
 נה וג 678 וגפ0818. 1צגסנ גת הנגה+8 ָף1 הכסנ 1 3וג6טסֶפִנ וגב 6 1200
 גה 28808תב 51 וגתהס תג-8ה 28816 טספ608 ןכ0018ת28111 068ו1]וגנ 157861. 1 00פ1 8
 +8 51015% 1ת1068+ 158 תב 58 תג 1וב היס 50 818 גבוג1% ט188+8, וג גנוב הןוגת8
 8161 6668+ תגוג]+ בגג +8121ו00, 1 08108 התג וגה 6858+0118 068 (1ת 1962) ₪
 36%, 108 ]וגנ [3016וג (נ158זרג, 0876 4708 8%501101ר1] 06 601201716 "1/3 סנס" - תת

 [הזימ ה618 1405פוג, 1ב 101.
 60616 1ת+8ננב018%6 1108 46608, תהָפ<ס6ַה 00211107, 50811768 088078 גת 1
 זמ ןכ]נמ 82001 זת 1967, 1ת+0קדיב168 089018 1ת תגוגת6ה , ָ.ּב וב .1. - 16 06

 50418 תג68, (18 682160]וג1 1כ0001), ּהָפּה 68 וג 6 682ו1] 58 10
 י/ץס9וג 6082 58 תב6ת(1סת62, !1ת 1601070, 68 1ג 17/2/97 ּגתג 31101081 8
 1ת%8]תנ68 66]ס- סנ1פנתהזנ ות 1808ג9ג+1, סחקהתו2848 06 (68]תנהב 8, 1כבטנ6 1
 0888 136ת /118סת , כ וגסוגז18 8 105% 11088, סוגבספ0וג(11 61ת191ת1]ג וג 8 תב

 הו. 611016811 גת גתותנה 51 5110605 גת 60 ת(1תוג הע 1ת(נרגתנץ110ע 66 80085 1
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 308 8 8טג% 6001 [?8ָאַ- 26 קזותנג]
 16ת06], 1-8 167006 1ת קענתנוג 1

 תגסת181. (26] (16-8] 001168, וגן,
 ₪ג ₪8]ץ 267609101 61ת 128116תןו 8
 קזאטה]16 66 60]סת6]18 ]ג 14808ו01. ₪1 תג
 גטסהוג 60011, 187 סוגת1סו] 100118 סוג 61. (כתב
 ןתטה(8% 18 "10178" סוגת1סו] טעהתנ, 8
 קס08ת% 1 1תַקַדַנַ 61 0 8עסוָ(6 8.
 יגק8צ116 ָף1 16 18008 פ1תקוגע 61ת םטשטת ₪
 [ס106. (2081ו11 8068 01001ו1] 88 ָףָ-] 8
 01 [הע/גענסהתב 6₪ 0 וגס8108 66 8ם8ע
 6010. 18%8 618 וגת סתב 18606, וגס 6
 +08%8 ]1טתג68, 8768 קץ100660תו 6 1
 [ 0יתסת, וג11תב 187600161, 16(1 '181ת1801וג,

 ו בוט

 (?48ת 56 8ק10ק718וג 58128%071160 8
 תגאע6 7656116 1ת ס189פ61. 01תאקסק116 678וג
 ק]גת6. 8זנתְו1ְ, 6011, 6וג 6011 ט6ת6הוג. ווג
 זת סעהָפס] 6600008 תגהָפַּתַג 66 תג801ת8+ 818
 06 821118. 126 כּהָפ6סְה 100876 סוגתנק818 1ת
 טס1ָפוגסְה 28868 תוט 110568 ת161008%8 ָף1נ 8
 8401וג58 86858 1ת 6סֶפוגזנ 66 תוג1616, 1תט611%8 זת

 א מ 6
 51זט] [/ח6הח 030הו !3 חוסזחו8ח| 181 %08%6 8008008 וג 1ת06ןו16 58 6
 וטו 58!| [1ח06הח 08טהחו. 561ת106 1 21וג8 1ְת 6 6 1וג509%1 וג
 םןוגתפ 18 זוג(, 18 ןכססוג] 1.1כ68תג... 1ת6-0 21 8-8 08% וגת 0701 58 560 0
 סשנוגת68. (לוג 011 תב כסזתנ+ 6 68+ 8 ןוגזוג% 100816. 26 וגנב ת6-8 ןז1תפ 6ןת

 וגזיתנ8 וגת 6818166 וג וגת 60ת+178-סת01ת: 061 0011 58 86 1ת008108]
 12681 תוג 681 06084 וגת 60011, תוג 00% וג1%8 תסאק568 6008. 680 ת6-8נב
 1ת+סניפ, 6888 הנח ₪8916-0 1ת+08188 ₪וג פוגפוג] 1ת ן08, 681116 00 זרנקהסןוגתונ 8
 20811106 1ת 106. 126 5ק81ת8 תוג תג תגא1 ת8תבה5 80888 91 ת6-8התג הגט

 1תנכזיסוגתה 68%608 [8ת1111. |
 4\ סוג8 21 גת 816 סע0ןנת: 58 0ט80וג8תב סַז8הֶפס]וג1... (לוג 681וג(6 011 681 3תג
 ססעתנ%-ס 5קע6 2878 [ז!תקוגעסתנ. /0]460 11(081708 הוג [056 תג8תְונ 01 08%8 ות
 טפאשסהת6 06 טנ+6 ףנ לנגתננְפנ 1ת 13₪81רג] גת 1 81ג :)גוג. 6ת16116 1 60111, 205 ₪
 8%6 1 1ת)וגז8(וגז1, הוג 105% 1ת1[681068 1ת 8160 טק0הת6ס), 8 0008 21. 8
 סיסשנתהזנ 18 '181תג גוג, 62281098, 12070201 8תג 105% וג 1011 06ק01+811 ות

 1-8ת5ת15%118 ... /
 עוטתוסט] תוג תגהנ 678 סוג תס1, 7811880680 1ת וגזתנא. [ם 50ב1תגס, התבגנ %
 תסגתבוגזנ 0816 ם6 2606085018 ןכ6 800860 תג6168 קרגץ1: 5078 תב 82גָפ11 5811, \צסת,
 1131168 ף1 62008 1910, 01ת /101סֶפזַג. גוג 11661684 ןכענת 50% 16]וג] 06 1ת+ס1ב0 1
 88 ת6 8008%8 61ת ןגַשגצ 081 ת-8וג 10וגֶפ8ַ. [כסג גתג התב +7816 18 10ק]בנ1סט. 1

 וב תו 13 תג ָףנ גתג ןכוג8 //211ת ((11806010)

 6-8 ה]וגתפ פ1 פוגתנ6וג] 01ת וגנב, 51 סוגתב 100118 ₪ 0 0888 06 881
 וגתג6 1-8 08+ 1 8(5זיפ1ַזג1. [כוגס4ת0וג-1 0 ק8תב8]6 ₪ פו1כ8 68108, +8 1-ה 1%
 תרסז+, 818(וגז1 06 1]601181 +0ה18ַפ1 66 00816, 048ט1(1 66 11608 1781078 סוג 0
 6ץ8וג תז8תנ(1. 78%8 1-8 86828%+ 06 קע0828 ססתנוגנתה ָףונ 8 ו 18078 6

 תרסזיתו את.

 ןת 1945 ת6-8תבג ןכוגסוג( 1ת+08166 18 10001.

 [ת%סעפ 18 [כסץסםס1, גב 1תטהא845 18 ]160ו11 (דענקסע6 611168. /\תת 1תל78+ גת
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 /\דרר111+171 (11 16+
 קסט651146 66 134% [ צמא הזז

 כוגת+ ת886ו1% 1ב 48018גגז1- דרג(, (גוג] ]וגנ /\צסת 1 (?1ה18 -141/08 1/1ת06ת0 וגב
 זומה 60ק11811+ 1 1480 8וגָש1- זרג% ָףָנ תג 1תטהא8הז 18 ף60818 קע1תוהעה "1810וגז" זת

 [  סת.
 ]ה ּהתוג] 1940 זרגפננ הוג 0סוגכה% 235817818 1 8וג ]ןוגתפ 08ת8 1ם [1068ת1, 8
 קס. אוט 668166 078 68588 089178, 6858 תסונ8ה 11010818 06 ק8ז1ת(1 1תַנתאס 6
 82001, הטאתוג-1 68 ט6סנתנ 6 \צסת '[ גתנקסא ('18%101ר0]) 1 6 1'נָפס 30126.
 [תגג 8תגנת%686 06 0 16[616621 עוג8]%8 00008%8(6 18 ת0] - 6
 (ןוגֶפּוגנתב6161 5תבוג156 ף1 11016866, (1ו118כוג116 ָף1 םוג[60ו11 06תב0ת+866 1ם 211080616 -
 ס1גְצ1ַָפ1ַ6ג 68וג%8וג (106וגתב6ת+6 60 תבכניסתב1+8+20816, סוג 828 ב2118 "14676 876166
 טאגתוגנתהט-1 06 +8%8 06 8611010846 510ת1568. 28תוגנה]8 20171]סע 078 0091קוגע

 1ת016%8+1%8, 81 ת-הוג ןכוגזוג% 2881 תג.
 אז 58 6 1ת+08160תב 18 8068 21 61ת 1940 68ת6 +1ו1616 500100106 811850 6
 ג 8]וג] זרגסט]וטנ 56 כ-028+08וג 58 176868 ןכססוג] 5016 11068ת1. 1.8 01 1ת 6858 618
 68286 60 תב הת 8 תוג] 16ת6ו11גג 60 קדיהת16011. /\ 58116 6 681 ָףַנ 1תנקץסוגתה ₪
 [ גוג, [91תב 86157ו1] סה פו1]וג] - 0816 618 ןכה16 -580 11180566 - וג ]ו0-18% 18 30

 56 כס. זותנננ 1(50108 166115078 +7870788108 181.
 (דיאתג66זרג] ג 1ת0162+8+ (60878 הזתנ61 66 3137118 5קע6 607 ָף1 8 1785 08008
 (ססוגזנ זת גסע. "88 3161! 6-8 501128%. - 4101 6 סתב6ת18!" [ת 80608 0806 5-8

 תס+818+ 1תרז(1768 ןכס(וג]וג1 1ת 00118.
 ןצנסנ 85%821, 0וגס8 8491 06 תגוג](1 תג, תוג כס+ וגנב ס18פ6וַגנ 1ת 6826 תג-התנב
 88626. /\101, 18+וגז1 66 ןכ1666מ11 ב61 '1'1]ג 1 גסה /\0ז התבסט161, 621 '81'1ת180גוג.
 א[סוז 18]תנ8סנוג, 1 8111, תב 27816 0 00118110 טספ618 ָּף1 [1ת1ָפ1ַהְ, ק8ת8 640...
 8681 מסוג 8 105% גת סתב תבוגת6ו00 00 1 14 תג 8 10186 1ת כ-8118 0
 זמ התוג(9460וג78 8 10201 41480101, 81 68101 וג, \זסמ, גטס 18 1ָפַנ וגת 6600215 6
 וגת6 הכנסטנ2נסתה ןכז8ט18]8 100201 6וג 0010 ב81 לוגתס תב81[טזג. (לוג שנתנו, 8
 8 06ש6ת16 90 בָפ סוג 14028, ןכ6 6816 סוג 0 618 "2828 140126", תות

 8166 סוגת161 01 ןכה1668 ן8זרתְץןסת

 :סוססטז3ו6 1ג0ט1ב !ג חטחוה |טו אגא |[ !ח06הטהטהחו סט 61. כ00זסחסו 2
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1811118 65776 
 66 1704 תזה

 3 +ץנתגו60 080008 68%6 0680760 838
 תג68, סזנקותהז8 61 808ו81-רג6) תג
 ]0 0סוג160זי1 81 ס186]ו1]וג1 09 תב 01ת6 סו1ת086וג(1 6
 תגא]ס118008 06+8%6ת110ז-. '78+8, /\טנרגתב (:ת0
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 תנוגת6ה 1ס1+8%8 18 2760681. 1818 סוג תס1, 1
 9846 60ן211, תב 105% 016קס1(1+8 1ת 15180718
 זת 18081616 סּהנקסע00 ָּף1נ /1סקב116ט . '1761 פוגעסנב
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 10718, 1תגקצסוגתה 6ג [8תב1116[1 10ע. אאסנ הג

 0 868ן28% 611 ץ8(18.
 קהזוחְשו וס, 5/8 | 18%8, גת 684098 טסנמ6 0081, 0165111616 6.

 | גצזטחו (80.
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 1010681 (10%1) (8 וג -(?סתת ...
 18 0 ]טת8 06878 6858800118 ]ג ₪ %
 תגסס11128% 1 +ענתנ8 ק6 [ץסתסג] ל1תאג. 8
 +8ת6150. 1ת קצנתנה 21 8 ]וגק+610ע +8תסוג1 8 1%
 ]סטפ 1ת ק]גת 66 0 28062608 סק1ק608ת8. [תססק

 60108]וג] 8 1616.
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 ּהבטזסזוו 466516| 0/008ז1: וע68 51 [\3גוחו.
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 יהזנג 5ת+6, 1ת 61תבנ(1זוג] 6ונת 13נ5םסמ 10/'1.6ת.
 ז[התנה ב68, וג 360, 8 (גתס(נסתה( 08 01080818 60 11128 זרגפ8 ו ג0נפ
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 /תג1זנ ף1-הוג ןכ1סני0וג+ נּהזּה. 13 תס1, 001 08170 גנב 50828% ב6 טסתב התב1ת+1 תבסעסוג
 06 61. זנת(6ע6 601 69876 הונג גטוג% תסעסס 8 [056 81 ]נא /4005%8, 6110004 ב0 13 6
 1ת+8 תנק18%6, 88ןוגתפ 1 0 6סת6]וג216 [1ת1בכ606; 8 1ת(6165 68 ןכסקסנרג] סטיסוג 1606
 58 11818808 1ת הזה ]וגנ, 08 50806 061618166 קסקסהע6. 0-8 0888+011+ סוג 877 1
 גוג ןכ1608% 1ת 157861, 1תבקסוגת8 סוג [8תב111116 [סע 1 סוג ןכ8זנתְ+ץ1נ 500101. /\1בוגנ1 8

 8 105% 1ת06ךקוגזו11 6א15+6ת+61 5+81ו1]טג1 1 81 ]סע ןכסעפסת 81, 1 8. |
 הדל , | -  ₪6 ָף16 68 20846 100ןו11ו1-

 0 | , ץ116 8טת% ק7616. 44 טו
 +8עס18 ןכ6 וגת6 ןכונ%68,, 611 21118.
 16071016 [111ם0 06 6866 071 3
 0078 06 ]וגסזוג. 1287 גוג ט6ת1+ 6
 ןגתנ6 001 60011 0780001 6
 (2ע00ו118וג | 62080ו0( תק
 /48%16] 68 8 118% 0 100817816, תג

 פ1תגנק18, תוג וגָפסּהַתַה כ6ת(נוג עב
 [ג1115%6ַַַ. 5-8 8תק8%]8 88 ]ט-
 07626 6 טהקסז. 1/8 11060116 3
 [11207, ב050118 ]גג 082 הקסנ
 5-8 68111108+ תו871תהַז , ן2814101-
 8תס 68 תג6תנכצוג ןכ11ת 81 661-
 כ ]ו11וגג 18 08666 86

 [-6ווא הזסחסטוסו זח ןכסזזט| \ווגחה] תאטסו. 126 גג81 תגט]66 סת זת



 5תטפאנ | 101

 ואוו גשוואזש56 5 ₪.
 66 ותא א

 קצנתפ 68 תגוג|ץ1 ]נג 66 16078 6תונקהענג 5076 /1ת107108, 26 ]8 1תססקטס]
 8660]וג]וג1, וטת 6-0107 1 58ט6ת1 6 תוגתנ6 1181תב - 2007 781%2 8 0+878% 8
 1606 81 61, 6 3018 ָף1 ס0ןכנננ... ס1-8הוג ץגתונ% בס005%8 2052008110, הוגנ 4
 גת 681יג+9ָּפ סוגתספסוג+ ף1, 6 08₪8] ןוגָזנת, גוג כסעתנ6-0. [כזוגנמוג] כ-6 78 8
 מאג הקנסק18%ג, תס1תקדנ]16, כ]1נת 66 8120826, תוג 078 176\50. 11768 008[ו16
 600018 1ת 81. 1,8 וגמ וגץסוגָּפ תגהנ 4וגק%, 0811 3-8וג 016, ת6181ש01ת0 58 +8
 66808 11 01611118 68נרגזהֶפוג, 0102616 הת1תבנ816 תוג 86 וגעת6וג ָפ1 800! א-8
 8ןוג%8+ תנסו (9זוג] 608 5-8הוג 08+ ₪וג 011 ןספ 1 681דג(8 ף1 כ8זסה+ננ 5-8הוג סוגפ 6
 1וקנת8. 8?6נרג+הָפוג] 86 ןוגעה 68 10100818 0811 [ט1, ספנְפתוַנָנ סוג 608108 ק0ז11, תוג
 1-וג [80ו1+ ּהָפּה 6608. \/יסתב68 70008, 0798 06 2160816 8 +16תו1]ו11 8 +100ו1% 1 68.

 4.16 +ז6ב - 3018 8 00118 21|
 \גת61, 6101601וג] תספזנוג, (ןכ08+6 109(8112679%1) 8 וג:

 - 0811 תו טסע 58 17828, 8808 6 טת 56תנת 58 תו ק1008תג 0 56תנת[]
 065+1תו1ג]וגנ. תה! |

 -8וג 1ת%015 0061. 1-הוג 189011 818% 0616 ט4.תו1וג60 1 הוג 41858 1 081.
 זזתוג] גת גג |וגג, 60816 6376 861]וג 8161, 8 07090016, 8 060616 60 ת10018% 1
 5-8 1תפוגעה+ 8201 סוג (18]211, 0 18%8 (זוגתב0858 1 1987108. () 688810116 [01101%8]

 )וג 801וג5 6 ]וטגב6 761 00ןכ11 1יסוגָּפ61ַָ, 001 081001 ָף1 0 8.
 אנ תוג 16-83 105% 08% 58 86 סוג6וג:6 תגוג128 טסתב6 06 [1ת1ֶפ6ס ּפ1 2806. גוג סמ%
 טניסנבוגזינ ₪616, 1ת 56018] כסת(נוג 0טע61. 628 ָף1 1(691181 6סתהָזנסת 811 01ת 078561 1
 גת 50% ןוג66] ןכסזסםס1, הוג 105% 06קסז+811 1ת 1785190118. אוג 1תּהַגנְת6 06 8

 ₪ 105% ]60101 66 ה\וג(הג] [סז...
 046010 1ת ש116%0גג, 1ת רגניונ 8 וגתב1[1ת+6]סז 660ת+6ת166 1 8 פו11611תש610 עט 6

 06 05+8פ11 שסניתב הת 1 עסתב8ת1, 5-8 801ת5 יכנרג] לט.
 [ת+סזיָפ1ַ (וגק8ה 1761 8ת1 66 6םנתוגננ, ת-הוג תגג1 28816 תנתננס 01ת 2030008118 1ת
 0876 11505018 1220ת1(1. 62858 6178 1 תג81ס 2806 0115071188. (2888, 878 %98%8, 8

 80%, םוג גג1 078 06 81%16] 0 0078178%8 08!
 םוגק8 וגת +1תנןכ , 6361118 8 תבוגזר% ָּף1ַנ 68.

 201יס1(1 5111166066, ת6תב81051ת0וג -ָפ1 1ססוג1 ןכ6 ב6168117116 6876 16-8וג
 קזנסנתוט1+ 858+8 (1וגזסני6, 600111 הוג 10+8179+ 58 -פ1 100878 0 ש8(18 תסוג8. גוג סת(

 זת 157861, 81 וג 11%62018% 8101, תב
 (םגתוגע116 81167166 1ב קת600₪2 הג 18586 158 וגעתנס 808026, 8
 טנת(1668%6. 6201 0101 [18ָצ1, 1101פסוג ָס ,\ָפס 16-16 התב1תס1ע68 0160170818, הגג

 תבוגזי% 1ת +818, 1858ת0ט -ָפ1 ת6905%616 8ה0וגט6, 611 601.
 תיג+8, (00-תה , 6 081081גג] 61, צהלה, והקזיסוגתה ₪וג [1וג1 ןסז ספ, 18 עת 1
 ]גג 1תפוגת81, 61 01 60011, 10611086 1ם ק1620ת+ 18 118168. 128 תוג ָףָנ- גה 4%
 ספזינתְ(וג, 06 (261118 ָף1 06 ָסְוג] סטהתו2. 1.6 85176828 התו1ת%17608 10, 1670,
 ּהורות(1ז6 6826 ץג 1 כ61ןכ60ו1818 1 06 וגנינמהָפ1ַ 1סז, 6נת 26ת078+16 1ת קת 06.

 זצנסנ 061 0876 8 86118 006516 8008918 1811116, תוג 11 טפ 8.



 21000 סמאמתתצץ1ד סע ךטסמזפא ף1 ם:ס0אזפא

 וחסד םחםפ וה = כזסקזו6ו910 3 (?סחוטחו(זוו, 6516 5ו(091ה וחוז -טהח 68[
 סוג סצזפו חוטחוסזסָפו. //60חו68 5וחהְהְסְסוו 0546 (זח 1952) 06 40 06 3החו. ₪540 00518 זח
 50| 06 5וח04ְ00ָ4, 519703 6סח51ז6|ופו זווחש סח. ןח וחוסזוסז בז 3חוסחה]818 |3 חחון]ןוס6 0
 חו858 6376 507/06 06 03/8700. 5וחּבָהסְחב טח6ןוסח6828 חטפו 5308( פו זח 21108 6
 53זסהוסה . 530313 6516 1ז60ש6ה1918 06 30 6ז60וחסוסַפְו, הז 06 58703(סזו, 66 0316 0
 סז60וחסוסְפו. ₪5ש6 הוחחוחופוז91ב 06 6וס0ו6. 2650140 0ז00וחסוסַפַו 06 זו! סחססחסא, הז6 ס
 3 ק0ו19016 06 70-75 06 וססוטה, חט ּהז6 סווסוההחז 3חָחבְוְּז כסזוּהחסהח" סו חטהההו סח
 58זס3וסהו6 66 סרה 3חָחּבְנגה טה סוסוהח+ כסחוזט 1זפו 2116. 5וחּבְהסְחּב כס8!500 7 (ף016]8)

 6ונ!זו 51וח6.
 5וחּבְהסְהּה 6546 00 58 סווח 0008 630016 פו 0 88.

 סוחַהסְהּב ם6 =, 5וז. 6קסופווסוו, קזסקזוסוה16 3 (ס0חוטחווה]ו, 0546 511018 זחוז-טח
 סהווסז סו סצזסו חטהוסזסָפו. \//66חו68 5וחּבְהסְסוו 6546 (זח 1952) 66 הקזסאוחוהווצ 100 06 החו
 516 6סח5וזטווה זח 51ו| 06 5וחּבְהסְחה, 5ובז03 6סח5וזטס(ו0ו וחש סטחה, ח03/ 80 5103
 /\וחסח] הז68 וחזסזוסהזה 6516 סוג 03/00/3621 |3 חרןוס6. שוחבחסְחּה וטחסןוסח6828 חטחה)
 סהחוסהוה ףו זח 2וו0ו6 06 53זס3וס0ה. שה 0318 0516 [60/9ה1818 06 25 60[6וח0ו05פו, הז 6
 58[ס8(סז, 06 0806 50-60 ז60וח0ו0ַפ. ₪816 80הוחו51791 06 0/00. 86
 סז90וחסוסַפו 06 זוז סזוסססא, ּהז6 0 0808011916 06 100 06 !ססטזו, חט הז סוסוהח( חש

 קסזחהחסה(. 5וחּבְחהסְחּה כס5003 5 (סוחסו) פטוטזו 51וח6.
 !חספווטו 6516 ססחוקונפ םוח 008 630818 פו 0 8|58.

 סוחַּבסה 6 אד )תלוש, 51וז. דטטסז \/וה0וחחוז50ו, קזסקזוס(916 3 סחר, 6
 0 עססהוח6 (וח 1952) 06 25-30 06 חו. 816 6סחפוזטוו8 זח 51! 06 5וח840008;, 8
 6סח51ס1ו6ו זווחח ססוזועווה. וחּבְחסְסּה 6516 זחסהחו58 פו חט 3 ססזחהופ 088 זח כז626ה1 חוו
 0 |18 0065ווח3ווס 00091 30608 06 3 09002ו18 8213. 5וחבְח0ס0ְּה 005008 4 (כהוזט) פטוטזו

 61וח16 8ז6 הו 1051 0316 זח 1ס|ספוח(ה 6(01181|69 5וח000ו
 סוחּבְסְסּה 06510 0058 וח 08 68חו9ז6 | 0 3|58.

 סוח סטסווסהְזוּב =זהז6זחוז8163, בקהזטוה ש/וחפה 11 צסוסוהסזו6 1883 ז6קזססטססחה:

 "-ּהזחופסו8 06-!טו א. \וןוגהחט - זח טזחחה ססחסטזפט!טו 0005 ע9ז8 3518, 006 ₪. \/ו[והחוג
 08 םצזסט וחוקההופחוסחא, 8 00080 ז0זט| 06 8-ָףו 6650הו06 0 (ּבזזחהסו6 וח 58שפח/
 ןטנס]טו כסזסחסוט. ש8שפהוו 08 סז85פסו םוח6 קסקט!81, 3063 חע08 06 0 [9זזח80ו6 פו 0
 6[6918חוו !ססה|ו 3ּפּוססוּבט סט חסז3008ז6 0050חו00ז08 ו. כ. \/וןופחט 151 6050ה150 הז
 זח וטח !טו גטסנ5+ 51 5סז6 5טזקזוחססז68 ןוגזטזסזב ו-0 הזפח]ב 8181 ₪6 !זטחחספ ףו ס 3
 ּהָפַּה 08 סס081, 68'ָפו 41856 סחופז |3ט6|00 (סחפו|וטוטו 53חוז9ז. ונוסח 16|ו0ב םוח 03ז16-8

 06 0-חטו \/וןופחט, 08 ףו-8 וח]65!0 חחופוטחסה; ףו 06 58שסחסחוו, 08 הו 6803191 0 6

 ּבזחהסו6, 69ז6--ו 5001010 06 16 ףו חוו, ףו 23088 080810878 5ו כזו8050|חו03, 6
 ה וח16 ונכ8 0009616 | 01ס0פ8חו 68 כסזסחסוט; 0801 הזז 08 -!טו /והחט 6

 חוו כסף81 3501813 68 חוט|!6 13זחח8סוו וה סזהָפ6 חרהזו ."



 היחזעמ ... כס6ט[תאדמ... עמ

 םוחזז-טה ז3ס6ו וחזססחווז 66 681ז6 סחוטהו(8168 =שז618508 (!028108) וח טה
 חוה| 1949, ה[!3חו חטחוס!6 66|סז 0הז6 18008 הז16 וה 6ז50ח8|ט| 8|58ז[281 ו

 ח3|658זו281 | וח5זוטזוווסז 06 351516ה+8 וה 58ש6ה] [3 2068 1

 | ב (8חוח8 ססֶפוס80ה םוח סהצסהו, 51. 08 \והזוח6פסו, 8601670007 790016 8
 ּגסחרוהו5זזהזסז, ר3ּפוחסצוסו פטווחו, חּהּבְוסחסז, 26ח0ו% [46ו0סח6, 3ןטוסז 06 ט6319ז, [רסוההה

 58/916, 187096 06 50זצוסוט

 וח ס90זגו 66זצוסוווסז זפוושוסב56 06 כ6 !3חָחב 00 ההטחוו9168 סטזפו|סז םוח 53צ6חו , הוב וח1ז -
 0-8! 6סחוטחוס9בז6 81(08ה 56ק0חסה6 1950, 68 68(₪6 חס( ₪6 [65007580ו
 ּהסחרוחו54ז8ווע (0ןססבזט ., \/ו85חו8ו08ח0 -זסווה ףו םוע זצוגפסחר, 66, כטחּהוסט5פץ ם6זשו ו

 (בזופ8ההגנ 096, וסחוסה  וּהז (?סז6ח2חוההח 8צוב 0ז8 עו66-קז8560ו8.

 6 וח[סזחוהָזוס :
 (8חו 16+ כזוח חוו '50, 1טחסןוסחה |ב 58צסחו 1 8|8608 ןזוחחהז8 סוג טח 010064 66 69 ₪06 000.

 5וזטַּהְזּוּה 5/ח3ְטסֶסווסז וח 58צ6חו

 וח 1952 6סחוו160₪] כ6חוססז8ז םעז6ו650 (0.ם.5.) ס06ז6 ססחוטחווןווסז זו 6
 ס 0376 06 568חו8 ןכזועוחס 5וז10טּהְזּוּה 5וח4000ו|סז !6|068. |[318 6!0316 סטָזוחטזס 6וח 6
 וחזס6חהוו16 ַףו 6א601816 |ה =8[600ְזוּה 606ח1זז8[8 8 סטזסו|סז 06 68176 ה65ק0580ו|0| ₪

 חווה63 ןח 6סחוטהוז816, כ!. ₪. [6ז900צו0ו:

 סוחּבְסְח אווד ₪1 .5ד , םוח 51ז. |.6. חוט, קזסקוסז816 8 (?ס0חוטחווהְזו, 6516 5110813 זחוז-טחה
 6הווסז 6 חטחרסזספו 6ז00וחסוסְפו פו הז6 (וח 1952) 0 עפסתוה6 06 הקזסאוזחהווע 50 06 חו
 516 6סח51זטווה זח 51ו| 66 5וחּבַהסְחּהה גצפח וח וחוסזוסז ףו טח 08|ססח 68706 5091/810 86
 5וחְחסְחה כסחוזט 16ח9ו. סוטז68 60ח5100]ו0] 6516 כסווטווה , ה/8ח0 6א(סזוסזט| 06ו0זוסז8( פו
 חסו6חסוטו1. !ח וחוסזוסז חט הז6 83/00 סו זח וססט| !טו הז6 |38 חחוןוסס 0 858. וו
 זטחסןווסח6828 2ו|חו6 ווחב 1760ש0ח1ה1ה 06 15-20 6חסזוהָפו זח 100876 21, 25-30 58ח8(008 ו
 06 63וז6 50-60, זח ווחסטו 53ז08וסזווסז 06 וס8החחהחה. 546 30חרוחו51ז918 06 610זו8 ז650001וש8.
 6507/95ו6 סז60וחסוספו 06 זוז ססססא, הבז6 0 63080ו1916 06 80-100 06 |ססטזו. צו 6
 סוסוההחו ּבחשה]ּבּו כסזחהחסח% סו 5ווןסה 56 01ו0וה28 06 6816 טח 6חסזו 35 3| 5וחְהסְסְוו, וגז
 ססחוזט 58ז03וס0ה|6 06 (ס3 רח 8 56 3ח6828]08 וגח סווסוההחז חטחוהו כסחוזוג 3 2ן6. "83

 005608 5 (סוחסו) פטו!וגזו 5וח6.

 סוחּבְהסְסּה 2םו0םא =, סזסקזו0ו910 8 (סחוטח הזו, 6516 5110813 זחוז-טה 63ו0ז ו סטזס)
 חטהוסזסַפו. // 86חו63 5וחּבְהסְסוו 8516 (וח 1952) 06 3קזסאוההזוע 60 06 החן. ₪510 088
 וח 5%| 5וחּבַהסְחִה, 5ו9ז68 6סח54זטסןופו זווחב סטחה. !ח וחזסזוסז הז6 החוסהחה]ה1 |ב חחוןוסס וטח
 םּבופַתסז- שוחה הסט גחסןוסה6828 חטחחהו 580813 פו זח 211016 06 53708ז0ה. סח 6
 וז60ש6ח181ּה 66 10-15 סז60וחסוסְפו, והז 06 58ז081ס, 06 68176 25-35 0760ו00וסְפ8ַ*:. 8
 הסחרוחו51ז30ב 06 0(סו6. 6567ע616 סז60וחסוספו 06 זוז סזזנסבסא, הז6 0 6380/1016 06 60 6
 וססטזח, חט הז6 ס1וסוהחז בחן( קסזחההחסהח, סו חטחהו סח( 53ז08וסה!6 06 08

 ּהחטה]828 טח סזוסוהחו כסחוזו וזו 2וו6. שוחּבְהססְחִּה כ05608 6 (5856) פט|טזו 6.
 5וחּבְהסְסּה 6516 60 חכוג58 סוח 0 5וחָחונזב 63 חרסז ה חו הז6 העבה טטח 8|ססה 1ח וחוסזוסז

 ססחזזט 5וחבְה0ְחג 16חרסו|סז



 ןו6 % 918[2 6| פחוז8 % | ח6קס : 68 =|בזח
8 

 - ₪ו א וחהס|

 ח6 כזו 1 ח620818 ם|3חו

 וס נ זטס6 ה3קזסק ןּה 6

 2150 [.600!, 50זוּב 330ח8|6 סט [ וטו (6א החסזט
 שכה, | ₪, חוּהחוה 61 538 - |ח8, ?סז

 פז

1 

 08| סתמאתמתתלץ1ך סמ דטפת1פא ד 1%



 אדוזתד אנ 27

 [סזתנ8 וג 8]וג60נרנ] ץא1(וגז1!סע 06 6826 16 תג8תט18 6 06א%0112850. 3)(10)/) 86
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 608181%3 ןוגתב ב0856 01 תוגתב הנרג] 06 6181 ]ה 6] 40858. 46+ הזהוגנ] ָף1 5981
 08% 51 26001+81ו1] 56 (1068 112 1מ0וגת\4108 ָףנ 48 910 (18 111121,
 הןוג685 66 ה0תב1מ150178+סנרג] תגסְּפ1ס1ַ, כניססוגנמ 1 66 601178 סהתבסת1 6 1-6
 06תוגתמנ+1 ץסס]בנ]ג, ף1 סוג 5011 הטסהוג תגוג!6 66 ]וגסנוג 1ת כסזנננהתסת(8ף, 6
 81668 06 2076ת 8 רסס 0816 הנב8408 וגה 1נק8ז(1108 1ת 816010 (011708 0
 סיסגנב6) ?יססוגנ8 ןכז6]וג6י864 60 ת6סתנ156ת6, 1 800181 1תבכ וג 668 (1וגכ8 51500תבג1
 זמ הנ66, 1258 1ת 26216 קעסקננס, 80168 סו תגוטתס10011 2111071 8 607 8
 טיססוגנה 1101168 880+8ת18ת8] זמ 01068176 [כוגתבנ1ת168, 66 08076 +858] נסוג 9%
 66 ע60גג]וג] 0816 8 ןכסת(8%. 6ת(נרג ןכ1868 8608607 תבוגת610ע1 2111011, ןכעססוגתב 1
 ססת(ניוג תגוג166 8166 1]161010]6, כגתננ ת6005811 (י00וג18וג ה0וָפַנ 66 18 0808 1
 ספ, 0668 06 11001118 180015 6 תבוג126 תרה פוגנ1 06 ןכ-608ו[16 08 +1 811101.
 (כוג גובוג]ָץ1 התו גת וגנב 8 , 68ננ ןכ6 18 81[5ָפ1הג1 560011111 160% טוגת16וג] א[
 םווגתנ 86 1601608 1ת6ע -ס טקה תג858 66 18 סעהֶפ ףס16 00 80ו1] תגסָפ16ַ כס 6
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 ססזסהסו 1910. םטחוסט| אובזסטפ ם|טחו ףו םטהוסה 58ז:8 (הח56טז8 5ק00ה6|חו)
 זחססח]טזּהְזו 06 061 5850 10, 06 0616 סוחסו 1100, 06 01 ףוחסהה, 0 חסז8 ו זז6ו חו.

 1ת 866856 6סתהסוגז1 8 1000116 סוגתנסט] בה 8165 1ם ]וגת116 66 ט9ע8 6
 8ּתוג]וגג, סוג בונתנהנ 0 28166 61ת תוגתב60858 58 1821116, (סוגת10ו1] 2008 11 41
 01ת61 106 1 9886 1) 187 1ת ]וגת116 00 1818, 01ת 060020116 את ת 86
 ןססוגנג 1ת 6858 88 ןיססע16 01 100 סנ ותנכניסוגת8א סוג 1ת+7688 [8תג16]1, תסנגתנ

 6065818 קס20ת(8 88 6 תגספ16, וגת66 8768 68 1ת1000150ז וגת 80 תב1ת150178001.
 ]ה 80668 טע6סתג6, 66 18 5101910111 5600]ו1]ו11 160%,
 ּהזסתָפ1ַַג 66 תבסָפ1ַג סי הוג 600ת1[510078 03 ב61 0081, 87
 +818תננ (1ת כה1268 100וג]וג1 11 66תוגתב68הוג 001621 כס 1
 001 0816 100וג18וג גת 60 ת הסטז1. וגתנסוג] 1ת58 תוג ₪ %
 טסק8ה6 ף1 6וג קע6וג 8 10ּוגֶפ5ַָ 88 1ת+ע6ץ1תַ תו
 (גתבגנ]ג6 66 11 60011, גג 81605 068 +תע60018 88 6
 ןתקד68508]1 06 2069%7616 ת6008816 ןכ6ת17וג 8-1 8
 תג הנינ+8 6616 5 1160; 66 56תב0ת68 8708 ב81 1
 סוג 1ת+1(0ת61068 18 551011 8 06107 6 11, 01ת%76 6810 4 הג
 8501/16 560818 0010701818 01 (207תם8ו 187 2 הג
 +סזיתבות8% 1160ו11 61ת (267ת8וג1ְ ָף1 וג 5000186 801 ות
 9%781ת8%8%0: 66] תגה1 1ת 981818, וגת6ת1נ1 1580, 8
 [86ו1118%68 6 1תק1תסז16 01ת .20111ת, 187 661 תג81 81

 וגתסםנוג] 101162, 1ת 128118, 18 180ו1158%68 00 ףסונתְש6
 םטחוסטו| גזסטפ 8!טחו 66001106 01 6.

 50161 8 7816 ף1 8 +וג016 61 ק10וג סוגתנסוג1 /13ע0₪15 [31גזמ 1ת ןוג 1
 כסצסמסנ, ?1תנק 66 6556 40 06 גת1, 1ב 0376 0110808 [8תב1118 8 00ש6ת1+ 1 1
 תוגתוסיס858 ןנינת [80] 68 כאזנוג 61ת 0616 0161 11106 5- וג תג 81108%, 187 761 1ת
 001 ָףפ6ַ 111 8-8ַוג 085810110. 1ת58 וג ?0ץ11 הוג 2878916 0898 ן2811ת%08868 1ת
 סצססנ 51 5-8וג 55901116 1ת סז85616 30+0פ8ַתַ, (1(1818 1 [2וגסוג10פ1. כ1תקרגזרג] (גוג
 0820 1-8 8]וג%8% תגוג!5 6 סוגת1סוג]1 תגסוג ענת 18011 08 8 68% גתס(18 6
 ּג0תב1ת15+78101, 8 105% +8%8] תבסוג 26 בבס [3]וגזוה . 1צ 450ו0+ 1ת גתוג] 1875, ה 4%
 68 801תג1ת15078%סז ןכ6 תגסָפ1116 111856 1ת 876ת008 06 סוגת16ו1, 66 18 415%8 06 9
 ּגתו כתה 18 45% 66 29 06 גת1 1ת 1904, 680 5-8 6858%011% 611 תגגתבה ב8
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 (3קכווסוטו זה ווחופב זסוח בה 1611631 ווח3ווסחווסז ּבכּבזס ןח עס!טוחטו
 66 13ןב 5טפ ןכהשסחהה]ונו 66 סחסהז6 ב! טו .!=הא ₪10, נחה וח 1וםונזוו6ס

 קכוססוהוהסהז6 בוס או13ו5תוט!וטו וה וח3ו!6הוו 16 סוחוסּהזב.

 החווהזוו 6 ח6181 ןח גזה 83
 66 א עא

 ]מ 01. 1, 2 ָף1 3 816 68110 00506
 51 1תבסניסןוגזנתבג, סע1פ1ת8זננ 01ת 8665% )066 ף1-הוג
 סש65%16 1ת+8 תב181116 זמ1 גתבקס1+8ת%6 01 188
 ןסת, 68 תגה] 8165 פט(סזנתֶש%6ַ6ס 1ת0טזהת6 1ת
 כס10308 1101008ו190021ם01 01ת [0תג8ת18, 61 הת
 1940-1945, 682866 06 182201111 10167156. וג
 0%15%8% 1ת58 81 טעסנוגוגצ1 ם41 סוגת6, 60 18 1106-
 ןכוגזוג] 56601ו11001, ב81 8168 1ת0ע6 תננ 0,
 זת 6876 6110808 6611 01ת 0 תנ8ת18 הוג 17815 זת
 טוגת ה 1ת+610676 ₪6וג סקסנוג] סתנ8ת, סוגסטע8ת0ו-
 86 06 +08%6 016ןכ0וגז116 6וגטץסת156) 187 8078111, 1
 6816 םוג 6ע8וג תפסוגְ(1 1ת 0תנ 818, וג+0הוג 6
 860708763 6(06%8ת101 ץסתנהת6 0808 1ת0611ת68וג
 ּהתוגנבו%6 60 ג(1וגתנ, 58וג ע4תב868ו1 6(0608ת1 1
 (8ננג סע 66 סנ1פגת6, 1158 702106ת(1 1ת 0 תת

 השבת 51 61 וגת616 076ק0ו1ע1 0 ְ₪) 1
 םוגתנסוג] תגסוג 0181005 131וגגב 078 סנושנתהע
 גת 07396]] 176% 6816 806 8118 םוג 0008106 6
 סּהָפוג] 20001, 1158 06 168]60818 ןכה100 3 ד 1
 01366 /66םנוג] 6286 ץסתב8ת 1 נבסת הנמנה ,\וג8070-1!תקהז8 ף1 18068 ג166 סות
 סזסטנתסו8 [לוגססטנתה 6876 הק הז(1ת08 0 8068 טעסנתב6 411507101. [ןב התוג1 59
 חנות ןת טפניפ6ב 66 20 06 התנ, סוגתנסוג] 5-8 6858+011% סוג 8]וג60נו1] 1% 6010
 06 הסגתסנ (600/26מ1) ג לטתנסה 58ע8 8006111 ות 1כסז0ת01, וגת66 8
 56801116. (כוג 8]וג%סנרג] (91111161 6ןכס]גסנזמ 01116 6810 תבוג]?1 סזהונ הז 81 6
 וספג, סוגתנסט] ב 667616 תגה1 1ת+01 801150801, 181 3201 הז 03ָפ 0 ספ1

 6 60ת% סנו
 ₪6 הזוגתסנ טגה(8 הת פנס 66 גסַפנג זת \66םנוג] 028% 078 108110 8
 01 לנס וגגתה 58 56 8080%620 1ג שנה( תגסתסלסת 8 1 880016 587806, 1105100 0
 ]00011012846, 66 102800178 0(5010ת108 ָף1 66 051011118068 06 8כיסט1210ת816 וג
 0610 6665810 68501. [סט121110 יס וגנ8וג 4061156 01ת ספוג 06] 81 הכיס 7

 זוגתרוגזינ16 סז8וג ןכ6 36וגתב61 108166 ןכז086 101611106.
 קיססז10+8111 66 תבסָפ1 6876 0ע8וג תגא1 ל1(0 תרה טסש8+81, ע6102800 8
 100185868 1ת 01738616 ןכז1ת61 16 86 +8111 58וג 1ת 50181ת8+866, סוג 00860 608 8סהוג
 ןכ6 תבסָפ1ס 0 88 06תוגתוו%ב 0086, 1 6876, זמ 11258 107 ןכוג608וג 01

 801ב1ת15%178+0111 5811 1.
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 1.3 העּהסּהתנ
066 ],1234 

 ]ג [28ז808ַתַנ 08%78ת11 151 קטתסהוג
 וג 8116 16 011,

 18 128178831 סונטנת(616 1 6
 86- ת(זוג1ן וג.

 ]1/8 [כ8ז808הַתַ) 06 טעסתנטענ, 6%15%8וג
86 801 

 6376 89פ6סּהְוג 601 8]₪71 תואע6 8
,68617 8%116% 

 םוגז+8וג 1ת 60087ת6 0816 וגתנק]ט+(6 ₪

6 
 זת 101 06 טני8 וג 61תגטזיוג 1 קכסז;

 הטסהוג וג6076 ןכ11ת6, ןכ11ה6 וג
 תת

 ףנ כ3ת28 066 +761 01 06 +8.

 תןניתמא

 1/8 38 08ת1, ןכ6 טסתנסה 606 8
 ן1ססוג] ןס6

 ]ג 8הזהסהתנ, 68ת00 7861%6]) 48
 תר ג6

 109688 01ת 008 1066 1ת 8ק8 ָף1 ₪ג
16 

 תוָפ6 28906 81060 6
 6916--פ1 8זמוג11ק08וג [וג1ק11 1ת 1668170 1
 68 88 וגתנק16 כסזת6 תוגזנ 1 (ןוגזי(ו]גנ

 תיתמא
 (26 16086068 019 פו1]1 8

 06 07106 81+ 0798? (א 2)
 1/8 1כהזהמ8התנ, 1 12878081 6ע9בוג 1

 [וגזנתו6 ןכס 1,
 ]ג ע8?8כ8ת] 60011 1ת 5808ם1 6

 609%ו1תב וג

 1.4 א[

 1 128 (יגז0]

 * ר- . + חש צץ א-ה א -₪ ת.א 9 הי )₪.

58 4% 

2 
 76 |- א030 0 ₪
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 6:01 +זיסז [ז120זז (1ז1ח זז
 66 1,146 'זייווהז זה

 1/8 818 08תנ סץהוג 701 112071: 110תגהת 14020ת(טס1₪, וגת 8]?ג1] וגו 8
 סוגת ז1066ת - 110זזמ גת [381סנ6זרג ָף1 1ב 5181יִפ1, 1צ16ו1186 (2ו160708תו1:. 8
 078 וגת סתג תבוגתסנ(סע 1 1ת+נ - 8010081 6111806806 6810 191 648 1
 006 6 וגז 61161107, 1 6 061. 191 8 הטוג( כ+נרג 6011 (06 1
 תגגנ תגהז6 1] סגסתנהב 81]11878ת016 61 0ז8 וגת 081 [08116 06 +70828). [ת
 86115 וגתוג] 61ת ג ()608ע 678 וגת 8ת%156תג16 תס+0זנוג. 868% (ף1 שסונ 6

 1תָא6168) 08 8 801115 6 [וגתנס גת 850ת16ת68 [1וג - וגת 681ת6, 68 תוג תנסז18
 תוגזמ6. 1ם 5194... 18 12878281 68 69656 ..
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 60601. 803 סוחסשה חט כוסה 6א00018 חרטחס3, סז9 הרסחוה[ה+ 08 עץ ₪ הזה[ וח
 פו חט 00813 5-8 זחופק!3( 63 ןח וחוק 06 !טסזהחו !8 כס, 9510 58 6 32631 06 טח

 06 החוסא, ףו 58 זוחב68 6416 טחטו, 8(581ח000-|, 918 819 53-| הז ןח 308.
 וח 1943 5טחו (זחחוופ םוח חסט |38 !\וסףחו|סצ

 ₪ חסוסטו הזבוב 06 0913 36039518 03 טח סזהפ 66 חפסטהו. \/6008ו ןכ6516 101 ס3וחסחו סט
 ססחוו וסָפּוו וח סזפואס, סו, חוו, רטזס ה , בססקסזו]| 06 סוסו ףו םטס6 , סט כ80וגסחו זסוחס
 06 101 ססזסוט|. 0חס6 56 08508 6 ]05 סז8 וח60ו!91 0091 פו 081. (080ו| זה

 ססההקוסוהחוסחו6 סו 06 1זטח26 ףו 00]ו 00 11505078 0056.
 9 זח וחזסזחט| 8518 0ז8ט סטזס| 0910 66 !חו0 08080 טז פו פוחוקוט 06 6 טז
 חפהסזססוזווסז חס851ז6. |חססקט56הו 58 ןכזוחוה 230616 00 30853. /\005108 100080 טח
 זוםטזספ ססחוזסו 3| ססחסטססזו| ססחוטה/181| חסה51ז6... ףו 101 00 || 50 כהז68 םטח 0ז3 ו
 0סחו503( 06 החווסצ ףו גססווןוו 581. 20 3116 םטקה ז2?3םסו ם8חווסצ 0 ןטס6681 63 סזוחווחה|

 06 ז8ה2פ0ו 51 ססח הרה | חח 51!חו08 ןכ6 שו[.

 זח 0006 רטזופ 1943, 06 0828 טחטו סזאוח | (בוטטסזחטווגו זסחו8ה, 5טחוסהו ז6וזוחרופו זח
 [רסחוהחו

 ןח ססזסחסו, טחס6 8]טחשסוח 08חר טח 516 סוח 68[ו 15656זה (זוחופו, 6טהז6הו זוחו]ו זח
 6|0850 סצזסווסז !סס39|חוסו, ס03הז6 ח6 6820823 ו ח6 ]18 זח !וחחווה ספוט וווז8ץווסז

 וחסו91 טסה 5051163 63 זח (כסזסחסו, גזח זסטפוו 53 3 טה זח !6081טז8 סטו 68
 חס 06 56 313 |3 םטסטזספ1, ף| 689ז6 זזחו 0516 06 טח 63 הןטוסז וזוחוןזחסט-חוו 66 360ו0 0
 06 56 סטו64. | 3 כסזסהסו הזו זהו זהוח85 כ8ח8 | וחסהסוסז63 הזזחופ1וןוטוטו וחוז6 !רסחו8חוה

 פו םטוסזווס /ג|והו0, 0טק8 68ז6 ח-הזח חחט191 |3 00 |
 וח 1950 הזו סחרוסז81 וחקזסטהחה סט פוטזסזווס 6|6 5קז6 |5ז86|

 55/ !53והח [16500צו0

 "2 01 חס( ט665זיזחו

 זוז 2ווחר6ז חזו

 101011 דוס81זדו, 2זוזמסזי (?)ו(זו זק? תסָפ10 75 06 חא ף1 50 00 שת
 ₪0 10 005 0010ז-10. 11 סת 01510 010 ד 1101 טזיסדמ 0, גזה ןכסדיפס 41 ףז

 0 12110: ₪ [051 ָף% ₪ זילו68 סזמווו] 000 ןכזוזוס 5זו[101 1 6.
 6כזיוצתאזי זמ 100, (תזו כז 0 סזוזי100 1תֶז610כ1זו!זוו זיססות
 1זח 011([10) , זס, 00 זמ וז 10/1 061 1 00010 10 זוז, טססָ(10 דחו

 67 ₪ כז[ |
 106 1נסוסָפסתו ₪ 1ת0[?תו[ ?תוזיס 1/6016 ףו 00וו06 ]ות ס(11 1 זיס
 עקספומתס ף% זתטסת[וטו/0100 זו 00[וק0[ס0ז10: 0000 006 1זי0[00ז
 דת 151ז11ט ₪7 1601זינו1זו1 "011:]017 10108011" 61 000% 010 כי
 ₪1 (?סזחווו11וצ1 סטזיסו[סזי. 1205ןכזיס סוגות 81-60 סת סזיס[ 200810 151 0

 זו: טסזיסס610 ףז 21, 014 זתוזי10.
 ז סזיזזח [ווז 2זוזתסזי (?]וז(זג 61 101(50 5010, תה זחוצ[[1 18 5001010

 דודי.
 "\1זזחו8 (כז 2", 7
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 םוח סזהֶפ, 8:8 8 8ש88 טסו6 58 קהז85וחה ןססוט|. הווחסה8]18ב 0858 08008 זח זן
 6סחוטחו18זוו סטזסוספו 1ח58 סוזה 10318 קסקוט|!3ןוב כסזסחסוטוטו 1ז3ו8 זח הזו !ןכפטזו פטחטזוו6

 ווחבט-ו6 6סח[ו56816, 00 רטהו19168 ה-868 קס5וסו|ו(2108 53 ח6 20816 06 םז]8 (טוטזסז.
 זו ז8ח5 זח סזסחסו 68זה ס !חה ₪06 2ו|6, 68ח0 וח חסט הזה 1051 5179חפ, חססוסח 8(
 וחססהןטזה]ו 06 ןּהחנהזחוו ףו ףסחו]ו |=ב סזטחו. !צוחסהו חט 503 זחס01זס. גז וסזפ 0813 2ו03.
 סקז6 8[508 סזהחה ז8ח]וו 06 00058818 158 חט חו 5-8 קסזחוופ 58 ח6 סוהחוחו. 8
 זה 868 זח טזזחה חוה69ז סח 0 סווק8 זה זחקוטפ631 26 !סס. גז זחסססו( 53 ןכז053ז חה
 סוזטחוטו סט 6306. !\/וסזסט ּהטט208ה ה 06--8 !טחןוג| ססוסההו זחחקטפ681טזה ף| 91/3חר 63 ו ז6
 זחקטפס8זטז8 סזא זחפו קטווח 0 טוב!ה סחו6ח68508. אוסה 368ז חט חו 56 1ח080ו0/8 58-)
 וחטזססההו. 6 ּהָפסכּבִהה חובו 680 82ווסזוו חספוח סזפט ספספו(. 6 106|3| ןּבחסהזזחוו חט

 חוסזש080 26 ןספ 0ו זח 6.
 חח רפזפ וח 68|360ֶפו ססחסוןוו 3 2וו6 ףו 3 חסקוו ק8ח8 הזח 8]טח5 !3 || אוזטוטו

 תו(טחסו החו זח(05!0 63 וחוה סז3 דזה.
 6 חווטו אופזזטוטו הז 1051 סקזהו]וו םוח חסט, כסזסח62וןוסחהְוו, ף| חו 5-8 081 סז0וח 8
 וחוזה זח הכה זח ווק 66 6 | 56 הוה וח316|518 חחוו[זפ|וסזס. 0800| 08!60ח0ו 30008 8
 וחוזס וח בה, 6בח0 06 06 זח| 50 806 וגח זסססו 00 ּהזחח ה הטוסחה 8! ו 200ו 06 סהר חו 0
 זּםסטפו 66 (וסבח(6|6 טסו(ּהָפווסז' 63 ז0 30080 וחוז-ס 8558 ₪06 ס08זה0חהו 1878 06 הק הזז.
 צופזזטו סו 3051068 3ק6|0 וחטסוסטזהו6 6 58ח06 חספטוהסשו. כוטק8 כזוח6|6 00016 6
 זחוז[זהווסזב, טסוססז63 ןח 8558 6 סקוו8, קזססהסו| זח טז טחטו סזטנוח, הז 66ו| ז3ח8פו זח
 ץופ(3 5טחוסחו זחסבז6וו וח 581טק6 פו 160 26 1|3|3!69 | 8| \ופוזטוטו. /גזח סזחוו 06 8
 הוהסאו. וּבז 06 כהח68 3|068|וה סזה !/וסָחחוופט. 08ח0 הז 8ןטחפ זחוז-טח 519זָפו |ה \וסףחווסש
 ח6-8החה זספזטוז 1ו668ז6 סח החח סטזט, !ה סטזסוו םּהָפוחַהְפְ. בט 1051 632טזו זח 686 הנ 1
 וח6החוזטוזו 06516 15-20 קסז808ה8 וחש -ס 5וחַחטז3 688. כה חסה חס וחזה הז

 חוו 00516 הזו
 וח וסףחווסטש 6או518 טח 16| 06 6סחחטחוו816 0ש[6ו4508 350זצו(4 60ח000זו| 01ו0ו6!8 8

 טםחסוסטוטו, זסזחהוה םוח חח 01, כ3החו|!סצ ףו 92.
 003518 6ס חטחווה16, זח וס6 58 3קסז6 וחוז6!656 סטזסווסז, ח6 00חטח(ּב כסח1וזט 06! חו
 חוו6 0630. ₪| 8ט זחתוחזּבו 0 קסו!ןוס 06/3508 וחוסזחה, 68ז6 ח6 50חוחַחוטוּהב זח 0818ו, 6

 660168 2ו|חו6 |ה 06/6 חו (ז6|6 חווחסו
 הווחסחזס חט 0או513טט 06 |ס6 ףו כט103ו 6063 סּהחוסהו חח והָזו 06 10306. \) חס! הזה 6
 טוון6וס סזּהבֶפטוטו 68טזבח0 זח !82ו16 06 םוגחסו 0086 טעסחו (35ו 6810 60/8 06 3686. 8
 3508 סס]ו 66 63 01 סזה 58031086, 080| 360516 ס0)]ו סזהוט 66, 1368000 -56 גה 16| 6

 סוסזסה םוח 6 :
 [ חו 06 2וו6 ח-3זה פון טפזטו כהוחוו. ןח 1668ז6 21 ח6 5001080 |83 !טסזט !8 םזוגחוטח פו
 50506. !ח והזחב ח6-8הוט 6005 |38 סוז3ןוזט]| 28062וו. 2363 /הז8 8חו חו 160ו+-0 66 םוחס 6
 זוג, וּהזחּה טסזּהוחסּההחה 6 ףסזטחו6 6ו חּבסז82חו66 1366 חסהוטתהזה(6 ץוסווחח6 קזוחוז8 חסה

 ס8הז6 חט הצפה חוסו טח חחוןוסס 06 1ח2|68וז6, חוסו וחוסז868החרוחו6 פו חוסו וו 6.
 = וּהזחה החטוטו 1942. סּבז כזוחסוס 682 06 1105 6א הח16חה31ו6. =|ב006וט] וה גהחק|סז6.
 ססהז סוגת 6063616 חו סזבט וּבז סטןוחוו ח60וסו 66 56 81/80 קזוחזז6 חסו, חט כטזסהט 6
 1818 סט זחפוחוופ 0816. (כהחחחסהוו תוסז 68 חרוגפוסו6. 0308ש6|70, סז68 זחטו(6 כ6ח(זג 00ו 6918

 686 וזפ0סטובט 58 !6 6/800626, 280080 2ו|6 זח6ו כהח8 ץ6ח68 06וח6/8 58 !6 6.
 \-ּהחח זחופסוחהטוז ו סט. בח 23001 0 !טחב ₪06 216, זח !טסו8 66 חוסה108, גסז03ק6 8
 סטחספווחוב. או ּגחה, זח00ז68ח00 53 38 וחש]63568, 56 וחוטס|ח3ש8810 ו 63, 087 וח 3
 עז54ו ו ג 6סח54וטְווסו 30|5ו16, חוג ז621518 פו זח 008 808(530חו 56 50ח00... ב 08

 .זח וחש 66 סט סזהוח זח טסווז. אוסו כ8ח8 821 חט 51וש שח ₪ 6 חרסז חו חו
 =סוססחהו8 6נקזוחסס וחוז93ס3 ז6סוטח6. 086 5וו08ְווּב סז8 הו 0ו506818, 1ח66ק זח 518זפוו

 58 50568568 ה]וטוסּבז6 םוח םוטסטז6פ0 5טס זסזחח8 טחטו גח500ה1 6 6.

 פט קזּהצוסןטגווסזחו, "53ח810פוו" סזהוט וחח60ו81 (חחוופו וחּבְססו !8 חח.
 510 טסקסזו91 |ג /וסףחווסש, גצ. \/. [-ווס6ז חוה, כז6660ה6|16 ()חוטהוו 60 חוטחו18זווסז
 וה הסחו8חו3, חוקזסטהה סט זחוז6303 58 [8חרו|וס; /והזס88[ט0] //ח%00656ו0 חטפו 58

 סזסוחטו 66 0600 9ז6 זחוקסוזוש8 1051ט|0] 58 60/6 06 0088...
 סווטפווב 6 םוח 66 וח 66 חו ףז68. |חקזסטחב 6 26/06| 51 ם06ז| /ס!ס6ה , כ8עו050הה

 ז0ז560 51 \צזּבחו 6ט 6הז6 !ססטוהחו, בה זח66קטו 58 60]וח 6סק80וו, 806800 60]ו6.
 פקז6 חסזססוטו חספוזוג 5056516 הזטחסו ס 00/608[ו6 םוח קב 68 (סזחטחו(הְווו טוח 6981
 זח טחוס סט =ז60 37808, 603!00[ו0 69ז6 800066 |וח6ח1ו6 פו /חסז368רוח6. 46061 !טסזט
 ח6 58/6828 צוה(ּה. 868 86051 הןווסז הז ₪ 505וו חו !8ז2ווג, 5שח1 ססחצוח5פ 68 חוסו טחטו

 וחוז6 חסו ח-הז חו ו 05+ וח צו[.
 וזו זהחהפ !8 \וסףחווסט 68זח טח 8ח פו ןח 3(ה16 סוכה 6976 החח 1051 זוחחופ !8 חט
 ססווףהוסחוס |! דוחה, כ6 םטָח, טחסס בחו 1051 וחוזסטטוח(הו זח 680זט| סז(8הו28|ו6ו "70" 3
 6051 זוז68 טחטו כס 06516 םטפ. םזההה |8 חרטח6ס8 זח ?סזח פו !טסזבוה 08ח8 |8 הקטפט|
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 םסוח ₪06טהו6החז6|6 06 |33 1 ה0-\( 6
 כט56 |8 015ןכס2וןו6 06 םז. 6! (גזופהז
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)858 / 38( 

 השחפ6ס\וסו ושהוא
 דפ|-הצוצ, 9

 1-8 פסטו |[ב 8 1 1924 | סהזּהסהחו, נטש. ססזסהסו, סופחו, םוח סהזוחזו
 םסחוהחווה ףו 18ח8, ח350ו18 560ח16ז. /\זח 1054 80858 3 118(ו ףו 4 פטזסזו: [ס5וז פו שזהו,

 פו וטוזח, 6|406, [28ט|8 סו 8.
 חו וטזחחה( 4 356!0 06 !וססונ ו סוח 08028 ז32ס0סוטוטו ח-3החו ו כט( ססחזוחט8ה 51006.
 ד3וב| סו 8 1051 10 החוו, כהחה |83 3200, קז68601ה6]16 כז8הו281ו6| 5ו0ח1516 טםוח

 ס3הז3ּסהחו
 דסוו החוו הוח וססטוא !ג כהזהפ חו, סז8פ6ו רוס, חוט 0008716 06 לז[

 | ג חחח הו 6816 8 210 זחבוחו6 06 זח00ק0ז68 8200, 680 וזק6!6 זסחו ףחס -6ז 86
 66 הוּבט |95 כס 1חוז63ָחה !טחףוחס 3 קזטטוטו, |ה 18 וטחו6 1941, 6 טו ווח סזטוח
 ה| ססחו הח0 החט|טו חרו|ו(םז 3| סז הפו זוח 686 138 כס 0/70/3508 6 8
 58 86 כזו זח 000טז5 06 0008 סז6 זח סוה(ב סזהְפטוטו, ף] 000876 הז6 0000[0] 53 8 סט

 ס8חפוט| 8181 681 0016 0066 זח 5סוחהז6

 6 6/ז91850 10606 58 0ז4ָ...
 ןטחףסחו ןּב ףּבזב. /גוסו פונחזסחו 0828 זח 08 0650ח15. גזה 1081 ןוחטזו וחוק ₪6 1זסו 20
 וםז3 46310 ףו פ3טוטזב. [צוחפהו חט |טה זח ססחפו0078[ו6 63 50 035680 סט חסו 1670 60קוו

 טהּוזּבחו ו םסוחהטו. גזח 1054 |858([| פט 66 !וטסז 68 חופ16 68וחו
 זצפ 6חוחטוה זח 5060/8| 50168 פו 6 חוס8הוסזו חט 6ז8 06 (35וו( טח 5וזסק 06 33. .3ח0זחהוו

 וחססזסטופסז8 !ססו| | ח-הצ6ההה עסוס 58 ו8ףוחה וח 80061 "6070"
 /\63 הזח ז8חו85 %ז0ו 26 פו וזפו חסְקְוו. וח 3 1זסוה 2ו החור 1 ףסחוְ 5סז6 318 ףו 1ח63ז68(
 זח עּבְטסּהח6 06 צווס. 2008 30ו 1ח600ק6 וזּהָחַַסְוב. גז 105% וח63ז68() זח עט 6 כושוחחסוטוו6.
 סטקה 6310ש8 סז6 ּהחו ססזחא-ס |38 סםזטחח. 5-8 081 008018 0 ןטחו8ו916 06 ק8וח6 וז
 ססחוזוט 1068ז6 ץּבטסח ס סוס 06 5 א. וּבזחוו303 ףו ס םט6818 06 53/3ר. 08 ח-3זה קזוחחו(

.06| 66 
 חח זחסז5 חס ₪6 8 2וו6. 6 8|ו9ו, זח וחחסטו 46051סז 8 2ו|6 8 ו?2סונסחא ז82כ0ו0| ָףו 6
 8068 1161810 בס החסוסז שט טקס ףו הז הזרסחו. כטק8 8 2וןוס החח 8ןוגחפ !8 דס. נוט. חו
 1051 םבָחּהְוו וח !3ּבָחַהז וּבהז ב 0008 21 הזה 1051 1זוזחחוֶפו [ה חטחס8. -606ו|0 הו 1051 8
 וה חוטחסה זח וחוסחסמטו !3ּבָףהזטוטו, הז חסו 8זסהןוו החח 105+ חסה זהו זח זכה 7 06 פט
 ססחוהחה 1.6%. דז68005 ו וחחוָפו 26 עפו68 ,)וטוטו, !ה 538768 וטחסוטוטו 06 6|63 1[

 םווחוסספ%ו-1 וטס?2סחו
 וחּהוחוס 06 3 1 וחוְפו !ה חחטח68 ח6-8 51785 6 10וו סס החס החטו| |33,

 21316500, ח6-8 305 |3 6ונחספוח]ה 63 8 ו2סטטסחהא ז82ס0וט!, 63 חסו פנחס חה סו 00[וחטןו 8
 ססזוסטוסָפו 6א!5צ46ח0ו 51ה1נווגַ, וּהז 663 חו חוה הפה1סז6 /9 1 59ח6(וסח הוה סו חוקפ69068
 טקה 36951 "םופסטז", גחו קסזחוז-ס 5סז6 םונחוטסָפו-| ועפלסחו. [.ססוגוהתה כ6 \/68|8 ,)וטוטו זח
 חו16 םהז8סו 06 !סחחה, 06 טח6 21 06 21 ו0068הה |38 חחטח68, |38 58781 (טחפוט] זח 58063.
 סו טקס, 16%. דז6ס8חטפ, סז8 טח 8006/8ז81 58010. צג 508 חוסו| 0| 06 19| 6
 606056 53 חו וחעסח1620. |ח הזּבזה 06 0849, בע68 ססוססוו| 58 505ןכ0ח06 818 86
 חוהח6הז6 ו פסוטה 58 !טסזההה 12-14 סז6 318 חו4ח68ז6 580 808. 6 חרו|ו6 סזו 38
 00087258 608208503. 08 6 טח חסחסזססו6 ₪ 6038 ₪6 5טס(ןוסח 66 טח ססחו, 35110| 8
 עהחטהו6 000610|סז 58 1ו6 50500ח0810 03זח |3ב 2-50 06 כ בח, ף1-| 1353 3פב |60 וחרכ
 066 24 סז6. \ובְןסזו1ה10ס8ב כ606ק5וןווסז !6ףוחבט טקה 6810ש8 סז6. /\זוגחסו 08!50(וו (נזחהו 8

 06 0| כהחב 560 3 פו סחוחט| 6סח%וחט8.
 סוטק8 3 !טחו ףו ןטחח81ה16 06 \/3168 .)וטוטו, 5-8 081 0ופקס2ו(ו0 58 ח6 ז01ח(08ז00חה !8 ד.
 נוט. גוסו וסָוו 0בזהפהחסהוו הו 1051 הםוגחהו, חססוסחה]ו, ףסחוןו פסז6 (3ז8, 06 ח06 וח ססח6ו)ו

 פו חובו וו20ז80ו!6 06681 |3 עסחוז6, הר 1 זוחרופו ג ססזסחסו.
 ...08ח0 חו 3ןוגחפ !ה כסזסחסו, בחו 1051 6823(| זח !ס68! וזו! 8 08 ף00|ו ו וח 83
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 "66-1800167 ות"
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 660216 06 34]כצ או[

 ₪01711201111 627816 ס1תנוסת [1העהת )ה 4%
 211616 4008608, 1 6011178 261-טנט1התה 31, וגב
 תסוג טס]טתב 66 06211 ָף1 0ט6פ017] "06-7000067
 תש" (181 (11תנותסה+8 טספס]18). '115101 68111 60
 ]ג8% 61ת 1258]זבנ1 ז66]ו1 128106 (ט6156% 30, ןכפ8]תב
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 0 זושתהע 01גת 1287808תנ, סנתנסת [1878ת 8
 60011816 1ת 6קסז+816, 1ת '1ל8תפת190118, 8001 8
 טסתנ( 1ת 612 15700[ 1ת קץעהקוג] קיסס|8תואזנ

 +810ג1ו11, 18 31 תב81016 68.
 םסָפַנ הוג6סתוג] 6566 1ת6ס8 ססק10ֶפַַ 06 התגנתונזנ!6 60ץ 100: פואסא
 ה םהא 5316 01ת 62068 11010681151ג1]ו01, תסוג8 69146 6556 1תפוט[180ב 06 וגת 1%
 סק+1תב15% 91 08 6316816 60ת101(60 08 ט1ה+ב תג01168 58 116 078108. 187 6ת11וג
 85%, סתגוג] 17601116 58 6110828 [8178תבנ(וגז116 66 ]וגתבנת8 ּף1 686116, 66 סוגסוג6

 1 5008תָש6, ןכ6 69816 1 16 01678 184.
 ךיסזגָפ1ַ, ג כסס2ג1 ָף1נ 1ב קסטספזנזג, 6ם18גז 61ת תסוג] טס]וטתנ, ע6טנת 8תנןת(נז1
 גת 1010008 תה+818, גת קז1קס התה 18ת5ת1501161 וגת06 8 51101716 06 10826, גת
 10081708 5קע6 2/7012 1570068, 61ם טנה6ב קע08 082 ק1נתב 06 5ק68ת(6 06 |8
 166ו1+וג1110 6א1526ת%61 +81ו11וג1 157861 6 88004. 1111807811116 1ת 68100 הק 8זגת

 008תגת61 /\םוגטץה)ה 1 |
 כונסה 66 8 50816 1ת 612 187001 כזנת 1101 1100007 צנת (?1קזוג, סנתנסת
 ןןהזהת 3 605(ה59פ6ַַּהפ 810 0 1ת%6תפ8 8001010806 06 178000800 81 1
 זסתנאת6פ61. 21 8 +ז8תפקטפ !ת טסצפוטע1 6078106 06211 66 תגנת6פ00, טגסץ
 דיק621, 33זיפוג צסתב+68תוג, כ. 1ג600050ו1, 18118 28םגגְפ, וגקסת 1461218, א[1זסת
 םסזק) 1צוגסםנ(8 5+8ת050ו, ]סת (0081810ת, 06085%18ת (20501ת, 8וג11 1ת101, 2.
 זוגתססנהתוג, '76נסת168 סנוגתנכ8סוג, 1611 תוגס16ת, 1. 160200800. 1-8 018005 זת
 0078108 51 כ6 כס28%0111 66 11108 זסתנ8ת8 10811 26078ת, סנתנסת 00811678
 1086[ 1061, 0715 07605161, 1000108 (111ת68, /4. 6[1701, [. 878, 0זןהת

 281 8108 1תוג .
 ןצ סוג] טס]וגנוב סוגז1ת66 1 +8 תפקוגת6ע68 1ת 7סץפוגע1 6078106 8 ות... 1
 זת זסננאתה , "(060711 פסגת" 06... 150'2181גג] ָף1 56111001רג1 1051[ 6078 ("/ 105% וגת

 "800106ת%" - 56 501128 6078םת)
 0866 06] 66-81 21-168 טס]וגתב 601086 06 +816ת+91ג01 ָּף1 כת0110160] כגתנסת
 תגצהת, 61 68176 תםוג תוגתנהנ 01000 תסאפ(78 56 0806 תגאת0 ג, 61 ָף1נ תי

 ]1+0181178 6018108 60 תת 08
 "(כזוסת( =אשז65", 23 0666 0זו6סש 6
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 קססחוס ות(זי-ס06 זי (6
 | 3 הקגזוו8 שס!טחחוט|טו "0סס2ו] 4650 1962-1988"

 3| 0ס6זטוטו 5וחוסח גז8ח (0014ו1: 101601)
 066 81כצ 1

 תעסה 11סזיסה 8-0 5601 10 0 יס0ת1, 1ת 1010000. 1/0 0 086
 0876 שסחו+ וז 101 0 זיפ זיז 0 ות 1080 10 1080))
 ךיסת8תו6ז6 81 (6סזה ק6תש ₪ 0]₪ת5 1ת 157000 71ת סתע] 1948. סות
 יסקססוש[עו ₪ תטס[01 [ןתסס ססזיסוסה 16 500010 00010800, 107 0006 02001 0

 0 011-511 סזשסתו20106 6 "101 4700" 1 "1101 11070"
 4 6זחושזיס+ 116001 60 תא] ות טסקססז6]6 "סת", ?תכזיסטתח 60 ₪11 15.000 6
 וס סקו[וזח. 4 5058 16 17061 טוט, ות (לוקז) 1₪ 31 דחסזוו6 1948, 16 סי[
 זחו6[שו טספ 700050 "התסזדס", 09001 ות יסת5קסודס]) 06 100 6

7 ) 
 תזיזחס 101 כסטקו6 0סזיסוס6 6 ס[ו6076 ה 1950 ןח זיסטופו6 "16" 0

 06076 005 0066ת20מ. 18 1962 ₪ קי 007160 "06211 0106", זי
 56 06 זי 0006. "זי תוזיס 1110616 טס[ןת\6 006 ןכסס[ז 10

 006 60 ויס "1 ססזיס1 1,051", דיסססת0 תזה ןכ100610 או כותלסמ 11070
 606 11 סכר 6 5100711016 5611061016 1 1כי051116" ( "00"; "02
 זתס6616, 507156 6 1010106 06 תת 0061 10 006 סוטו10160 6516 0006

 טז" (157061 20 סזיס). 106 06-06 01 טס[ תו, ₪ 00 ₪
 ןוסזסז "וסת סיס 168 ו ס[ו06 6600700 000100 "06211 ןכסתוזיא 4010"
 (1964) 00000ת0 [ת 0[₪00ש6 ותק ךת כ 0000106 010 0621166 סת סזיו(סזי

40 207 187001 101 10001700 00 500 6 0000010101 
 זת סתא] 1972 66 זת ססזסוס6 טס[טתוא[ "1דיאתש6" 06 1000 4100021
 סס10] ססזיוסזי 56 טס "(0זיס וסוזיסוסזי סו ₪ ח1ו81ש1₪ו), 006 ₪ 001 תספ1סְזְי6 010101
 תסשזהו ןזזותוסס86 0וח וס!" 101 ז חח ₪ וזיסז 100 1800000070 0 17000 -

 6 סזדו1ו. 1ת1סו וזיססטוס 56 כסות 6סת[ות 11 יס 686 1 0100101, זי
 0 עוד 60 51זיטוזי6ס ןכזיסקס2וןווןסזי 00 יסוס6) 00 יס סי 10 00706 1100
 ת-6 06001. (?0/0ק0760 "פטה דיס( 0%" םק076 1ת 1980 ןת 60
 "לא6" . 1סזחס זוותסוקס06 - סתחותזוה וה 6סקו[זו6. 106101 0650ז6 טס

 [00016 06 010006 סו יס כזי65זו סו זרות1וזל 005ןכזי6 101
 1 דו ןכ6ו6]8, 0016016, קס ףו 15007 - 060 00/0701, 00 5760006 6,
 0616141 סזיסו?סזד טו 61 (1סזיססה +0 תו[ זו, 1517 91 8

 0000101 50158, 0 תו61 ָפ1616010 -1 ןכ6 110510 6.
 מ 100676 "(כזסחמ \/סזצטשזמ" (1986) 0סותמ6ָס6ַ 1סתש[ ותוסזוסז, ס
 סו 05760 16106 ג ותוסזיטס] ?חוזיס ]16 016810100 ןכסז][6070 סו דוסון
 481761 6 טסזיס6פ16 ןכסס210 "120א0זי 16 401": 0-8 08 1תגתב ה תב68/ [כוגק8 ]וגסנרגננ
 0810 ת-הוג יזסתנ+ כס [וגנבס/ כג כנס 011 68 תוג טסע ג 81 ט6תנ / 1071016 6 001 06 6

 88 1תב0028+68808 וגתנטסץפוג]/ ( וג ןכס6218 88.
 16 6 זית ז[6 1 1000 סשה: "ו-6 0 ס0216 101 1100
 0 סזי 01 10ו סכי68 18 0061 506 ( 006 6 6
 200211 001000 מ 00/6 051011 56 [וזח 10001 006 ןכס6216 81 זי60 010

 [₪ 60 0 00ן16."
 ילזתוסח 110שה ןכזיסקסתש 6 0 56100116 00106 6 10010 60ז 1 יס
 06 06 דיס 66: יס 6 061 זסחו6תו) 06 ס6[ו 6טזיסו 1 110 0ת10 8 6

 תקססזז 5001161 סזושותסזו ות 10
8 "68 6/1518" 
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 6ז60613(סזטו |6א [=וחאס|ופוסוח 06 !3 \)חושסז5ו131038 ם3בז-||בח, 3 וזוחוופ 50ז6 6
 ס סהָחוחּב וח =ח6ץס0וסק8)680 .)ט0הו63 .)סז0|83'ה וח |38 סט סז9פ6וט| הזהה

 כ ג חג ג א[, 5חג|| (סאה וה זצ. 2. טחובהוב. 16%6פ 46

 (וטז6 וה 1836, וחצוו66 סל 1ח6 ןסז סט[ !!ו6 תוגחסז . 7|ו6 !ס6ב!וסה

 סט[ סגזגסגהו סח 116 60 חו חו6זסוג] 0016 60 ה601וחַפ אסיה ג

 גח6 א[ט!00צוב ב11ז0ו66 [טז(!\6ז 1615 6![561חוטח(. [10וא6צטז

 וג 1875 גה 1877 ו6 סשחסז 0[ (|ו6 [גח6 560 (|ו6 165. 0

 עוס|6חס6 סזסא6 סט(. /\ת(ו-]סואוצה זוסו5 גקגוה סטסטזז60 וה

 ן907. דוו6ז6 טז6 600 5\16 [וצוחק וח כגזגסבווו וח 838: 8

 (387 סו[ 16 1019| קסקט|גווסח) וה 1859: 2,472 ווו 1899: 7

 (36.87) וה 1910: ב6 1,917 (17.8%) וו 1930. ךווט חס

 טז חוסז6|!וג 1% סז 2ז1ו5ה%. ץזטהו (הט סחאס( 0[ סט חו חוט ו

 וו[6 וחטזש אגפ [זוס(וטה וה 16 סט חו הטחול . 1]וט ₪ טפפוטוו טוא

 טג(טס|וגווס6 ₪ <טקבז6(4 5 הטסקטס ןח (|ו6 18405 : חט(וצטטח (|וט

 ןוצט רטז!6 שבזפ !!טזש אבא 6ואאטתפוטה וה [|וט טטחווחטווו(ץ

 םט(וצטטה םז\!ףגהא גה הוטזס|ה|א. א 2וס0הו31 סזקהווו?:וווטוו

 ון סא( 40115060 וה כגזגסיגהו וח 16 19305. /\ חזגחס|ו ט[ \|וט

 ןטצו5תה קבזוץ (קבזוופט| ₪טזטוטפס, 8 קס|וזוטב| סזקגתו?בווסח

 וזה ג 2ו0ח151 חגזוסחה| !ז6ח6) ב5 2061ןצ6 [ח6ז6 גח6 4

 ז6קז65601241ןש65 סה 1ה6 חוטחוסוקב| 60טהסו]. /\קה4 [זסחח 6

 ושש, 16 ססזת טה ו(ץ חו גוח1 בוח66 115 סצצה 001\]56 (1937).

 ןצ .א.]

 [06₪5!10( 6706. [ה 194] ןהסזש \6ז6 |,854 ]65 וה

 בזגסבהו . 76 וצסז6 עוס(וחו260 סצ 4615 0[ \6זזסז 25 6 ז[ץ 5

 נטוו6 1940. (כוה (ח6 קז6ו6א( [ ג[ 16 165 ש6ז6 קז0-50%וטו 6

 560ז60|צ קז6קבזוהק |0 8ז66| [ה6 50%ו6| /0זזת), [טהובהוגה

 גזחו 66וג6ה6ח15 26 קס[וס6 4ו[ע 41126866 (!ו6הה וח [6

 516615, 56070066 1ח6וז [ו0ש565. 206 27765060 [ה6חו. [ח ?טוו6

 1941, ג [6 605 פ6[סז6 גז ם841ה5ז 16 50ו6ז (חוסח 6

 סוצו, 4!| 165 \6סז6 0ז66ז60 (0 |6ש6 106 [סוצה ר\וזהוה חב|[ בז

 תסטז בח שסז6 ה0!1וא66 10 14%א6 סח[ץ (ח6וז גוש 06|סהחפוחפ5

 שו(ה (ה6חו. //6ז [ה6 6צבסטה[וסה, !ה6ו[ 00565 6

 קוטה66ז66. 76 66ק0ז1665 086 [0 צ|א 0 [ח6 16

 5( ב(וסוו ג 61520066 0[ 22 חוו. (35 אח .) גח6 א 6ז6 וטו

 סצ (זסופוו 6גז (0 * כטזס!וסו: 1|ו6 חושח וצשז6 5601 סח 0 6

 600 ה 6ה(זגוסה סגתוק 2( ך3ז8ט-]וט גה6 (ת6 אסחושח ג

 6חו!6ז6ה (0 186 5חוב|| (סוה 0| ךטזהחט-56ט6זוה וה 6(טזה

 וז החוג. ה צטט 7, 1941, 16 יא6זס 56ח1 1096167 ואוח 6

 חושח !זסחו ד בז8-)וט (0 * 1 זגתפהו5וזוג, 6ז055וה8ַ 106 טס 0 ןח

 66]560 [ז6ו8ה| סגז< בה6 ק:00660|הַה 0ח [00| 10 [הטוז

 065ווהג(וסה ואהשז6 ₪051 01[ (ה6חו כ6זו8ח60. 41 (ה6 6ח6

 ן943, 8 6 0[ 106 5טזצוצסזפ ז6טזת66 0 כסזסחסו 86 אח[
 (זסוה !ה6ז6 (0 כבזגסבהו, או6ז6 1067 \6ז6 51ו|| 60]500 0
 ק6ז56סט!וסה . דש וא6ז6 חסז ק6זחו 1166 10 6חַפבַפ6 וח סטו 5,
 (ס צג! וה 186 31ז665, סז סטש (006 ט6(סז6 10 א.א, רב

 קטמבהובה ותהבסו(גה(5 6ז6 [0זו686ה 10 חגצ6 חל
 אווה [תשח . ג 6ז \\/סז|6 \\בז 11 5טזצוצסז5, )0וח66 לז 5
 (זסחו הסז(השזה 8טאסצוהב, ז6סז84הו260 60 וחוטהו(ץ !ו(6. סט
 (תשוז הטהוס6ז% 6ווהו5ת66 (תזסטפ|ו 6הוו8ז4(ו00ה. 507806 (6ה
 ]שרפה [בחו|ו65 ז6בוה66 ןה 1(ה6 (סוח סצ [970 6
 חו גוח1 8160 (ח6 ץ 6. 3.1.

 ה:מו:סקזגקהש : קא סח בחלב | (1970), 102-3: א. גז, 0
 א 006706. | (1946 0:3 (1947), 75: 1. [16זלוש חה: 4

 א 005/06. 01945(24), חס. 0.
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 םסחוהחה
 טטס. ס6ס| כ3בזּבפּהחו 2טב. ססזס"סו

 6018 כו626ה%8 1ווחס 6ס0הזסזחו 8 6 סזוטוחה|ט| 56 !26828/!18(6 ₪06 חסו.
 (גז'61ו0ז ,). 2הוטש אס. 6611, 1919 ובו 6

 סהחו כטוסז6 51 כסזיטהחסוהו זטזטזסז ּהְָנסהֶזווסז ג0חווחו51זהְזוסו 58 6א60016 סז0 0 חהח8.
 קזססטזסזווסז 58 5131018568 ןכסחזזט 8 6| 40006076 [8 !ח06ק!ןוחוז6 5ף] 5כז6 סז60ח8
 ןכז26?6ח18 סזסהההְ+ּה 8'5 56חוהח 81 06 חסו 51 ₪06 (בו61וסז .ט06631סז !ח0150117801|. (3זן6ז

 0. 28וש.
 556 וחהזט] (בז61וסז, 605131 68 ןכז650018 6אן260[וטח6 660010116 5-8 זז
 וח ז6ו5זזטו 6אכ60ןוטחווסז 6א66טזסזו| |ב אס. 29 351821 16 גו 1919 51. 03ח0ט-56 ₪!טו

 הטשזּגחו ףחוו| 2ו5 51 ףחוו| 5ה860ז-
 (גז6וסז 65 .). 282

 םסחוהחוה
 קז6500/ח6|16 דזופטחה|ט!טו =8!סוט

 סטק8 קז626ח18 5-8 6|וכ6ז81 608 60קו| 6סח1. הזז 31 6068 +
 קז6560ו016 55 !ח61506ו1:80ו| | (בז61וסז 55 /\005910|

 אס. 3
 1938 [-6כזטהזו6 4

 םסחוףחוה

 אסו קז6560/ח6|16 זז טוטהחה|ט!טו 3161, 316518הו 63 06 ןכ6 כז620ח10| 500. 55592 וח
 13 0061. 1942 8'5 !6039|ו281 0 60016 60סח[. הזז 31 [- טז 6

 קז6560ו016 55 [ח0150/1ז30 || (גז61וסז 55 !ח1|0150ז80||
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 אסו [6ז0ותסחס ו
 6ט חוווס !טצו סטחוח626ט ו צסוחןס אסןוסחס|ב

 606 | ץסחוחו6)
 [₪ וסָזו 66 1016 ו צוווסזו 6

 קס חורסחוס
 טס60זס0הט קטזסוס 060ס| כסזסססהו נט. כסזסחסו

 סזססהחסטה]6 06 |[ח61016חהו6
 אס. 8

 56וח]ז0 06 [ם 30 זווו6 1919 51. ח.

 5%ג2| 1וחש 1וא8ז ז6זחוסהט| ןכסהזזט 68[000610 0!|[0[60ז 06 [ח001816ה|ז6,
 וחזססט56 06 שזהו ףחוו| 215 51 ףחוו| 56ה86הז6ז ןח 6ס0חוטה8 כזה זוח 8

.69 .0 .60 
 | ב 3ּכסוטו הסחווחה| 8'5 כוז626ח181 061וזוסההזט|.

 קזס660! זה 60 חו!6018, 16זחו6חט] 1110 החטה([31 כזוחפ 811981 כס 8 ןט066810ז/6ו.
 8'5ט סו 60זוטחו!6 פו 6]8016 ז626ה1916 פו ןט(...) 085וח0 טו! ןח 8

 ןנחסןוסח6ה28 10816 00767116 ןכ6ז50876!סז 81816[8 4! 5.
 = קַאזוו6 כז656ח16 כזוח העססה()| !סז, בט ס6זט% 08 ןכ6 0828 8010|סז ןכז62601816, 8
 ₪₪ 56 000808568 14168/|68 ₪06 6(6018הו זסחוההו, 8181 !סז כסזפסח|, 631 | 50[וווסז פו

 ססקוווסז וסז, ןכסחזזש 6876 הבט ןכז626018%1 6.
 םו 3ּןטזסז 06 ןטטס68זסז ז6קז626ה18ה1 | חוחו5זסזט]טו קטפ!וס, 8!060ז8 08 חט 6

 סכטח6.

 אסו 1טש06631סזט|

 \/328ח6 06ז6ז1ו6 06 1661316176, כז65601816 06 כ6ז508ח6[6 הז 81816 חוו 505, סזוח
 כ61ו(וטהו|6 6. חופו 565 10. 69

 3240 63 ₪וח 6!8016 כז656ח1916 51 6חווחו816[6 ןכז!ח ןכ61/[וטחו!6 8ז81816 חו| 5
 56 00ח5181ג 63 10זו כ61וןוסחהזוו 68% פו תוסחוסזוו החוו|וווסז !סז חס1זו וח 0611])ו
 וחזזטהח656 ססחוןוטחוו6 667016 66 2607610]-1.66, [8|0זוט |8 860708768 םז6קזטזו|סז

 6(60018ח6518, וחש ח4500ְןו וח ןהז8, הז טחוו וט8חסה ןכבז16 [ב 63חו08הו8 (וח 6.
 \828ח0 פו ₪50. הזז 1 51 2 ןח 00ז610!-[1 006 [81[0... 400708768 ז6(טזו|סז

.0018160611 
 ןח טחוז6 6ש 6סחס|טקוטחוו6 סוטו ]טזסז 06 0ט0668(סז |. |. ₪363 חה

 68|ו1316 ₪6 ז6כז626ה18ה1 | /ווחופז6זט|טו קטס|ו6.
 סזס0ה חו

 56 86008 18168/|68 ₪06 6(6618חו תסחוההו כוסז הטופחו ףחוו| 2ו5 פו ףחחו| 50 ז
 םּבסוח, 50זו6ו 6|58 =6]ש60 5טז3 פו ססקוווסז 58ו חווחסזו ₪168, [.סו2סז 0! ו 8

 וה (ס0חוטהה הז 08חו

) 5 
 הזה ו סוזוזה זח סה חוסזה 06 6סחפ)|וט 85182| 30 קסזו|וש 1919 6

 ט60631סז 55 זז 5זו8ח
 55 (גז6ו07 גה. כ. דס ז

 םסכז626הח%8הז 3| אווחו5ז6זט!טו סטו
 הןטזסז 06 ןטו6638סז 55 |. |. /ו3חטז6החו

 כ. ססח[סזחוו 6
 55 (גז'61ו0ז 0. 232
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 זח 60| 06 5וחהָחְסְָחהה 510108 ססחפוזטסןופו זווחב כסוזטווב, השפה 51ז63סוטהו |3 06[ פו
 סוגָפטחס3 ו טפו. !ח וחוסזוסז ּהז6 ּהורסחה]31 |3 חחוןוס6 08/6הר0ז0/. סוחּהְהסְהּה ןח
 ?ווחו6, ווחה וז0עסחוהוב 06 6316 10-12 6חסזוהָפְו ןח ₪066 21, 530818 06 15, וז 6
 53זפסהוסזו זחז6 20-25 06 6החסזוהֶפְו. ₪516 807רוחו517918 06 610110. /ז6 0 6380/1910 08 0
 וססטמ. 6567/9546 6/60וח0וסַפְו 66 זו סזוסססא. [צט ּהז6 01ו0/3ח+ 3חָזְנה. סוחהָסָסּה 83

 סוטה 5ט!זו 6.

 5וחבְהסְסּה חג םוא +. צעסו -ז-, 517803 !\!ּבז6, 6516 סזסקו618163 סרטה הוו. ג 1051 חווה( זה
 זח החוו 1878. ג 1051 6סחפוזטווה זח 50| 66 5וחּבְהסְחּה, 519768 6סח5100ןוסו זווחב 68. אט 8
 סזוחחו+ חוסו 0 8(|3 0054וח8[ו6, 6 זח 5וחז6 06 ח61ח6ןוסחהז6 וח החט| 1949. סוחּבְהסְחה 3 הטוגז
 סוטה םווטזו 50ח10 6976 הו 1051 13ה5107916 |38 5וחבָהְסְחּה [רסֶפוס 6916 68 |וקפו18 06 פו|טזו

 ןכנוב 1011616 "1נונ(12+161 126216 111ב1(]1516", 60111316 616 [)1-.
 .16הת 11661, 062061316 51 11110156 ןק6ת(1דנ 3ב16(11 16 013001 3+ 01

 תספ(נדג 4162 ]יור 15+611ב 016 1ב [)ב1ט61511216ג [3הז 3:

 60|הז הזו:

 אוס4] שנו 3 105+ 0טּבסשּה+ּב ססתננת ג 1830 התו 6:10. 1כ20:0101)
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 5061111 [23ןכוג80104, 5ו0(10011נרג] 1סנב לע 6.
 קזינת+26 טנס%11ב6: [ל010110]ב, 6316 15656 סהתוגנ+ ָף1 61 6 הע 1 זרגכ+ 17610 6
 +616ז0ת , 8 1081 וג018 181 6סזןכוג] 1-8 108% 6קכונפ 1ת [8(8 08501 11נןכניסוגננ ה 1 8
 . ף1 ססקננ1. 1536 13010101 ו :\עניגתב (?>131100161]3 הונג ענוג( 58 560 6
 18 816811 15786116. ₪-הוג וגקה+ 06 0 5078, 1.0105, 58 16 00802108 081 68 8
 ז03128%. וג 105% 1תוגָפסהְנ1נ. /4156 טנס61תב6: 611112618 51 116ע90₪ 6011, 6 2

 60211 1161, 08%78תוג] 1ס הפ, 601]וג1 105609101, 011 168 3.

 זז[. 1 הש הניוג] (11ב '1₪.-21ט (19 1טנ16--50ן2+6ת10216 1941)
 (2ג 0 ןוגתנ8%8%6 66 גת 1תאנת606 06 000178108 18201ו1]וג1, 86 טסת068 8
 עסניסםסנוג 66 6080118708 0טע61107. 018 818 81ה1ת61 1ת 88001 410076. 1ת11-
 8008, 06 18 גוגתנס, ף60ג1 06 10(5060), 13001ק 1, ונת סתב 615608000, 48
 ססתבוגתנ68+ סע61תםוג] 66 6080081706. [9טע611 61 [2ה78התַ, [4808ו+1- זוג6
 1םאג1נסתנ, 08טסתנ ָףנ 828 1082000108, טזננהוג 58 16, 01ם תבס01ט6 06 סת0נת
 1112817, 6080181. 5-8 1006086 18 1תט6ת18110768 1116117110, 81 8201 גתבב 1%
 878 58 1ט8תג תותננש 6 םס כ6 ןס05, 1ג 1כסעסםסנוג. 1ת+81 תו 56 08011856 016 8
 ןג8תב ]וגסנרוגנינ 6 תסנ, 8201 5-8 2690081 4668568 6ננומ181וגת6. .100ו1] 8605%8 ₪8 %

 כסת+תוג 68 58 6 6ת1תו118808
 וגס 8 161 2116 66 ָּפ66ּא 18 100 םסנוג, גנב 105% תב ב0811 1 טס בת 6
 מ%6 81 וגכה 8166 645008 2116 06 10826 1 5066, 1וגכ8 06 גנב 108% 1011 סבג 6
 91 (וגקה 66 06 תג81 תבוג166 סע ?6תוג] 8 105% 785 6 [1ת16 11081718, 8תג 8ןוגתפ 8

 75. גט.
 1/8 1תל8ע68 1ת 18081, 1616116 הוג 105% 0620780816 60ת1016%, 1817 8010 11(8 הג
 861% 6סת(101001 תגק16ת16. 70% גת תבס?1ע6 06 ם1ק16ת 8 גנב 105% 50700106 סוג 1

 6 50% 6סנןכוג1, 80% 6876 6-8 ןע005 הזפוגע]נ 6.
 זמ 105% 6081112811 300 161 -ס 0הדהסה. 11188 678 תג12678 0118, 8
 סה 1ת(סזתה1ה. 06878 56 18668 8ק6]וג]. צסג568, 0וגקה 66 ת6 611108, 56 8
 01ת תסוג 8ק6]וג1, [הזה 58 בג 56 068 זנתגק 58 ם6 !תגטעה6התב. אוג 11084768 6

 18663 סוג ס161וג] 1ת תגאתה. 1,קהנרג] 678 1ת60ת]ו1ע8% סוג 6.
 כ זס הָצנג הוג 105% +ז1תבנְפ1ַ 13 תבוגת6ה, 26 00תב6ת1116 סננתץוג]וג1 511001, וג 6
 תנוגת6ה קדי68 , פוגכ פוגק העסק 10168 ל 4+911107 078 820876 גתבקספ1011 66 106%.

 ...1/8 1 56ק+6תב סנס 1941 המ ?6/6ת1% 18 00
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 686 כסוג] 678 ןכ6 ןוגתב 84846 +61ז11ת86, ת6-8וג 80ו1ת8+ 26 %0816 ָף1 ת1 5-3
 5וגפ 68 8-8 19417116 וגמ ןכתסתננוג ןכסת(נוג 616 8-8 60100ת+18% 1ת תגוגת68. ססז6
 תו פי68 ב68 פוגנךכז128, סוג גתב [05% 86068 68176 8גזג ןכ1תנ16 608% ןכע6תבנוג: 5 1

 91 0 כ81ת6 תג
 א -8 1200116 תבוג[6 1 וג 10606 88 610116 2טסתוגע1 68 טס 1 6[.
 1ת+2-800081, 5סז6 8/8111 ]גג 0660101710 1943, ת6-8התג !ת(0ע8 80888, |

!0001 
 1ת התוג] 1945-46 תג-ּהנב 1תע8%]0 1ת 80116 גנתס1 08128011 6
 ענת 1947 ק4ת8 גת 1948 גתג קהנונס1קה% 1 11005070 התה 18 005ן1תֶשזה
 סזישגתנ291101 תסגפ06. /\וג תג81 1700116 091148 תג 1 1ם 1951 ּהתב 118% זת ]
 וגת66 1ת 1952 התג [05+ וגזנמ8+8 06 66] 076 8768 58-תב1 10 500, 101 1

 ות כ868%6 1601 תב1-8 105% 18716 6 0 20818 8.
 = תב 01 6011, 0 1868 0826 86 תוגתנ6ָפ56 1188 (18ַנְפ 51 11076828 [8 56088
 %0בת108 06 הטנ1הְָצ16, 68 כפ1תס1ס₪. 3818+וג] בסוג, 1כגטנ6 26007, 6806 2008000 8

 = 218צט] "160106 1800
 ]מ 16101076, (1ב 58 תב6ת(1סתס2 68 6616 0105617156 181 5115, םוג פוגתב<6ס 4%

 0 187818 01ת 02801116 ןכ6 6876 16-התבג 4.

 0 02616 06 וגזתנ6828 טונת6 [-30110ת%6 01ת11-0 16(0001318 18608 18
 /הָפְמסִת - 1]1611158זמ, 66 '111ע 141916, 1ת 1959, זמ 686 כסש856ַ08%0 טניסהט6
 006046 06 68 1 66 181118 1ת (ננמקו] 82 סנוג]וגג. '111ע 12816, ב 05% 8

 618261 320001, 008 0816 8 פסַזִתו 80וג1116 010 זמ81 פופ,

 "יס םציסזמזג] (1גג כס בסנט (.1וג116 1940) 1
 00ןכס1+81י08 0טני61]ס1י (11 ]0160011 (1941)
 13+12601313% (10 ה1זוג161 '1211ְט +
 [ש818 | 20 51 1959, |8 [4הו18 06 זס[. \. וז 5

 1. טוס טוס קיה ו13

 1-8התב ת850ו16 1 22 06660116 1915, 18 כס סגסנוט. /\תג ג 901ע1+ 11001

 26010116 18 1כ070ב0נוג ף1 התג 180016 501011 6

 1.8 19 גגתנ6 1941 תג [05% ןת6סזתה(ה !ם |הקהתג] 66 ]ג 10. גט. [ם
 ס6ק+6ת1 716 1941 תג-8התנ 1ת82018+ 13 1200 סווג |

 1/8 18 תס6תנמענ6 1943 העג 1056 06קסז(811 1ב 1ע8תפת180118, 18 ]ג 5

 666 0116 1943 הנב 105% 008111811 13 12000

 ןכנמ 1944 הנמ 1055 1תש8+0816(4 1ב 58401 ,\ססני6, )וג06(גג1 20001 38

 1ת 1948, 18 ף608418 06 5086. כגנת 1948, כ8תה 1 1958, הב עס1058%, 50% 8

 1תט8+0826(4, 18 1310508 ו1(1 (ןוג6. 1כ0?20ם0נוג) .

 018116260: [7[כסת "א1021ם", 38% (18]גנתב, 1

 1[. יסשוציסתנוג] (1גגג [1כסנ:0]גסנוט (1ו1116 1940)

 ...1תס6ו180 1607800168 +1ר0]106ז זסתנ4 6501 01ת 328587818 . .\ו12150תב מח

 68, 6וג 0 21 1תּהנְתְס (21 ןוגת16), 18 200 סנוג, 510 (2ע0 00 וגמ סב 98 1ג81ת ,

 ג [05% 8108686 ָף1 08006 קסת6תג 08 82 [ תגק% 581106 6 061000ת, 8 34

 1ת507062%8% 1101 תר 811, ב1116, 6 |



1 17 

6 (/+715+ 16) 122150806 
 6 4 אכמזז

 ןכסָפַג גוג 100114 2001 ָף1 2001 06 הת1 06 18 4668 0818 06 13 תב016תב נס 1
 (08%8 06ס+8111 6טע61]סע 1 1כסס0סנ), 260010111 60808 06 1171804 התנותנז6

 תוג-תגנ 8 ב...
 (28 821 1תג1 הנמנת+686 8608 6006 81 ב8 1ת6760 6826 1-0 11 108% 109111. גב
 [05% 5009פ1ַָ 6נת 6886 ָח1נ תג8ת81 לנתבק 06 תג1 תבוג156 2116 ף1 תסקְו1 0:6 1צ1פ(נרג
 קסת(נרג 68 801, וגה התג, 88 1860ב 8]466ָפַ 0זוגתבנ הת6טס105 1תגְסנ. א1וג](1 91-הג

  ס100וג+ טנ8ה+8 1ת 80661 הת1 66 606
 (24ת0 , 1ם 5181ֶפ46ַָ; תב ה]ןטתפ 1 [סקתנ16ט) וגת66 56 ןהע6 68 1700018 8
 אתנ8תסתנ, וגכ8 +08+6 5פוג1סננת(616 1ת0וג18%6 ןכ6 וגב, 5811161616 הוג 10+
 88 6 2063868 זתגג1 0681766, 1848 158 8 60616 וג גת 50108+ סבאת 58 ת6
 1886 88 ע8תב4תסתב ןכ6 100. 1צ6- תב 308כ09116 1ת%7-0 6858 כה 515%8, [8178 רגָפנ 1
 הג קס 8נבוגז1, 121 --ס תג1201716 0621080118. 46010 הנגב 1061116 1נובןכניסוגת ה סוג 8
 6סוג8 [8תבנ]נג ?1תבק 06 00118 2116. /\01, וגת 10681תנ6 0טע6וט 6-8 1ת6ת1ז18+ ס
 00816. /46010, 21118 60008 61 8168 1הע םס082508 00168 תס1. 18 161 1
 ת-8תנ ןוגזהג% גתבהת6 6801 1ת07-0 21 0858 8 ]גה% 100, תבנפסגגנת 1 11806811 1
 וג(נתוג] ןכ6ס 6816-1 הטסהתב , 450161 08 187 גג 13תב85 6 0 רגתנטזב... /40וגתסנ ת6-8ה
 ]ג8+ 18 61 סת(נוג 64%0ש8 2116, 1188 1.6ש6ת20ת, 60162 0וג 8078 תג68 608 816
 ינוע. כונסה 68%678 2116, +8%8 ב1 סוג תבגת6, גנוב 065600116 0 11082076 6060 06
 1תּהנת66 גת 1ה טס הלסת. [כוגקה נתב 8%(68, ל1תבכ 66 תגה1 תבוג166 2116 1668
 ת6-גתנ זמוג%8+ 36010 סוג 208% 191תב1]1ה , 0816 078 ססנובכוג5ה 1ת 56 075086. \6
 078 תספקוג8 66 קניסוג, (ז1שוג] טעג ת8ק82ת16 ָף1 תוג ת6 וג60ה נתב 108121, טונו 6
 568 ת0וגנ116 06 6816 16 ה0ןוגתּגתב ןכסת(נוג 106 (00ֶףפ1ַ 850001 628 1ת11ת086, גת 6

 תסניסנ ָּף1 66 +6ת0111818)
 ב ּהוג +760ו16 211616 כה 18 01[5פ1וג] ןוגתנג 160וגה116 194% 640 1858 5-8
 זותסס|תאימ+ 6 11108. 180610, 5078 תב68 תג10610]1 ָף1 סוג תבגת6 ת6-התנ 6
 וגס ה 0118 58+8תג8ת1 +8+8 8 תגוגננ+... (1ם 21118 00 3 105% !תננסנהת(א6 וגב
 בנ116ה1, 0810 (1ב68 60106מת(8 תוסז(11ס1, ג 6סתב6ת+84 68 גוג 05% ה0טֶּפנ כ08 קוט(נתנ
 סטי61...). 26 םסנ 60111, 008 6 תג190ג18, הק וג הטסהננ 06 גת6 גה, 87
 +00גַפ, המ 621908%. גבה 158, וג 3 וגזגג6 פוקסנ+ה גב120118 ף1 0110708 1
 סוגסה 685608 ]וגתנ 5-8 1828014 ָף1נ 68. 18%8-תנב סז[התה... 1978205008 ג 6

 זמ -8 1ת60 ]וגז 1811118 8 וגה 811ת8+ וג(נת ₪7082ת108 0170768.
 91 1גע ת6-הנמ ק6זנת08% 01ם 6858 1ם 6888. 708210008, [11ו1 תג
 סת הוג 608% 1ת(0ם 01ת 6816 תוג 6020008עב 68 טסנונ תג גט. '100גֶפ1ַָנ 1-0 1,
 5-8 1ענ6 0 7828 06 80678ת+8: תסנבְ(11 6סת5(ניוגנהוג וגב 06 1ת6ע6 (סקםנ!סט 1
 ה+80]ב1 81 הטסהוג 60016 06 ב48 06 ]וגסנרג, 1ם 5000181 1001. 17180680 0 3
 06 21, גז 06ת(1רג] 66 סססע00תהז6 0טע61050 010708 עבה. 1תנקעץסוגת8 6וג 808
 ב68 068 תג10016]1 6-8הנב ז026ת+8+ 1110018% 081, 01ת 46800, 0 0ע3תןב 8
 זמ163 ָף1 המ 105% 10501ת88. /\תב ןכ0ז818181. א1-הנג כ 18 81% כספ1, 3001 3

 1ּג] 1 כהה 18 ונתנה גתנ 105% 46601848. [הגסנט] 078 001001, 6
 ?1וג8 18 10ק8+8 זמ תגפנק 187 תג8ת68708 078 1102100826, 1ת88 וג ו כס 6
 0 ןכניננוב68התנ ןכוג608תב סוגתנכ 18 6816 668. ]א הנובןגג1 6876 8 ענב 6 18 ]וגסנרג
 ס-ב ונת ז6207015% תגהנ !ת ט419%8. 1ת6ע-0 21 תגו-ה 08% ק8תב8]6 82 1-ס 1
 5001ם0וג -- בג 68 וג ה1 81188086 0008 1תוגתשנוג, 58 תא 06 58 תגאת המס 81 8

 0 8166 51 ןכס וגזנומ 8 58 1-0 הגס 1תּהקסנ. לת סנג 06 1תוננה!
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 6 5וגזךכז1ת08 18ת081תג11.
 11 007 סוג68+811]וג1, 06םושש הז+2, 88 גתה 18 11016 1ת08 וגת 68282, 58-1 וג(6תנ
 01511 06 035001. 6201 06 6 ףגת116נרג] 66 08011ת8, 6816 1פ1 כז1תג08וג 18(78 101
 מנ ז6תוגת+8 1ת 18008168 [וגקהז11סז 18תג8ת21. 6280 610708 08 1ת 610001, 8
 56 811ת1828 [8תק8 6828ת, סוג קגתנ0]ב !ת תגאתה. 18ת8ת08. [ת %01ג] תסק(1

 קתווגקוג] 4880566 1ת61ת+8 [8 11611 1 191 ט66 66 זוגתב

 א -8 +60וג+ תגוג168 טסתנס ף1 הג 1056, ָף1 תס1, 611001811. /\תב ןכ1668+ 06 8
 סוג +6תוג1. 1.8 1160 תני, תגג6 תס0 06 6816 1078+8 1ת 185151718, התג 85 ות

 טאשסהת6 48 06 06. 1086 [1ת1116 67811 00110866 06 1110616 נב 6
 ןוגתַפנ זת [0תב8ת18, ת6- תג 16(065081. 1160816 5-8 1ת000%8+ 5076 0888 ג,
 6 עוגנוגתנ (תוג28ת 1-הנמ 10082106. ָפ1-8 0068015 [807168 06 תג626]וגת1, 06 6
 0 טס 1תּהַנְתַא6ס 66 060148176. 1287 וג וג668 108 תסהק668 06 18 [827108 6
 088121. (2828תו11 הכוגזנתס . 4ָפּה 68 מו 401608 01 68420 גת 68ם0 60446 0

 םוג68+8 06 4827818 01ת זס וג18(6 כיס...

 ןח אוטקסטו 10ו063ט5זט!טו וה \/3ּב5הוהְוסה



 ססתסנצסצ 5

 פו וז דטוסוח

 יה דר 611+6 5111156 1
 06 11611 סי ז

 ...אוג 8 +2000% תנסו 8681 וגב הב 06 8לוגתס 1 1858 -תב8 01ם תסוג 705%8% 1,
 זתבסוגת8 סוג תבוג[ץ1 גג, שנתבנ8 18 זמוגנת68ה [ס868(1. 126 8568 0858 6וגתסַפ608נב

 068+1ת 8118: '[ר1161ת
 (28281768, םוגקס+80118, 5-8 180% 1ת תפס 0817801, 6 אגו 6
 1091תב 18 ]וגסנוג. 166826 18 1ת תג8ת8 0 10ק858. 08ק8תב 18 לגז 08, תל 3
 18 1108121% זמ סקנוגת6. (?:82ב0 ה]וגתשסנב בחג 1ג 80801116, ף8ת(וג] 6 1 6

.16 61 860888 22001116 ...88 
 ...תדצהתה? 1צגסנ םוג ב0158 כסתב6ת1+8. 1126071 ם1 56 08008 6466 0 6גת8 ₪
 טפת28 66 801, ב ב6, וגת 501 06 0823... וב670וג ב81 ןכוג+1ת88, 66₪ 8

 תנא ןכוגץ1ת8 .
 ...1 הש נרג] 56 תרהזק1ת6ָפ66 סוג 0 ןכ80וגע6. 12868 טניסוגתונ] 01ת 01 56 870016, 6

 108% 166 (1ת+8 66 ןכוגפ116 ןכ821+0ז11סז . .\ןכס1 6 ןכננתפ 1 זוג( 1ב 6.
 ...(כ 66108, גג ןוגשנת תוגנבסע0 858, 111676828 ןכ6 314 95010. 0828 18 1[60ת8.
 18 :סש 58 םוג 8000184 1 סוג. 06 הקעספה. 4101 פוגקץ טק 0108 6 ה91קוגעג( 6
 6101 תבגת6נ טסתנ+ץ1 01ת סתנ8תו8. 6018112811. /\ןוגתשסנב 18 0 408061116 66 0
 תגס%ת1. ז71ב ט%01 16286 61 [?ץ8תקתו] 507068 06 8500ת807, 1;₪) 8
 58820110, 18 820708 פוגפ 8 תבנתסע6ונ]וגנ. א11תסצנ1 הבוג 818685 ]וגסתוג]1 ב %

 קוגת6%. 606 ןכ6 81% ףּתְצנס
 ...קּהג2ַּב 06 כז8ת2, וג(1ת8 ס01םתה. 06 הקעסק16 0 ?89ו178 1ת 6826 86 8118 וגב

 0סתנת 1 0 008תבה. () וג כס 00880
 - 818011 0שע61, 6וגתב תגוגת6650! /\כס1 ת6 1176808 0808 8שסנונ 010511118 תזהתא
 זוג סנה תבגת%6, 1368 5וגת5 ס1תהטנ כצ1ת%י6 006נתוגָז1. 2868 61ת0ט8 ָּףָנ-הַז ]וגה
 י3בפסוגת6608 68, ?11תבנֶפ1ַ 66-01, 58 86 01108 58 ענה 0 68110806 06 1166.
 (בנרגסוג] ג-8 סתסקוגפ 06 תגות6. 11 56 1תתנ4 6828 0 807150816 כ6ת(1וג וגת םנעסוט
 66 הניסטנ2וסתהת6. /\ 008 21, ת6-8ענ 1ת+078, 6 168011, 1ת 5000181 כ6ת(וג 8

 08176 6 6םנתוגנה  /\תג 80115 1 52018 06 67015 קהת.
 א -ּגתב 118% 1010088 616 הוג [056 601 601 010011.

 1ת%-וגתה 01תב 2116 תג קע6סלנת6 ]ג סנעסט] 1ת0108%, 60008 06 וגב 882
 00תוג(68ת, 98109101. [צוגתב616 ב1 פוגת 8 610806.

 - '16 תוגננספ1 סוגתננט8 ₪017? - 100.
 1תגג 35ונת66 1(8זמ גנט 11 סוגתספ508תב [8נב1118 . [ הגב 50 18150 6060 1
 ]ה 630108161, וגת6]בגוג] ]וגנ ףגת כהז+63 תגגתנס1. /1-8ב ססת0וג8 גב תג 8210. 1-8
 08+ וגב סוג50נהֶפ סוג וגת+0610תבת, 20 1101, ןכ8נת6 1מ 6801686 5111101668, 8. 8

 ב81 שנת!
 0 ןהס1סב 66 סהזהתב103 ָּף1 00 הנב10ב. 06 28808 0087 68011ת8 1ת 0קגוגת6.
 ] הג 0(8סנננ 0עגוג 10081ת101, ב81 50ו1. 1ת6ז -0 56818, וגקה 1458768 1תווגת 10 1
 גת שצוק 06501 66 תגהע6 06 0טע01 86 807000878 1ת 1תסונת(ה [801101 58 6
 8018205%608808. 0280 1-הנוב 0050109101 גג - הגג 5קוגפ 68 וג [וג016, 68 [1ת18 סת(
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 57 66 תג 5-8וג 501115 66 18/8008 21 ּהתרהזה ף1 קהזסה הנ 16 5-8 1ת(0תרק]ה+. לו, ג
 (086 34068068, 86 205680 00) 03תר6ת1 06 ףוגנת(א, ןוזתה]נפונ, 601116011 ף1 150001 6

 1063108 53 תרגתותר 8112626 1101068115001 51 0181 58-] 6.
 (28+ 66 91תוס01168 6 סס0תר6תו018168 66 821 - 57! [...] 5 01תספ001 [הקזט] 68 [[8006100]
 001916 316 1 0 ט810316 611168 (06 6א.: \= 1, 2=2/ ף.3.תר.0.). 2016011 167018, ןח 88
 58 66 [גתר6ת(הנב - וו -, 16ק13תק8ת0 7(015ו126708 ןכז1תרוג]וגו 1 6תרק]וג, 8 ףקו15: 6
 6 1ה6זנתונ שהז58 0011 תרסנ 66 ת6ת 061768 קסקסוט]טנ תרסוג" . צטט תר הוג] 57 (נת 38
 ה11ּהְססוג6ב) (סזתר6828 וגע8תזוג] "(כ1-]ן" ("/ הנ תרגס]"). הז[1328ת0 8005[ 015, 5קוגת 1
 6: "(21-11 - "31, תרגס!| ף1 "31, תסט ה". לוז0316 06 1ה011תר] שה ץ8התו התרנת[ותוט -תס 6

  ת6תס1001768 ןקזנת 6916 3תר 11000( 1ת וגזתוה 60 57 06 תו.
 פו 66 40008 גתר עסתנו 5ן26618] גתוג] 406518, 66 25 ל1טהת, 58 60 ר6תר0ז8תר זרקו
 8065% (715% 6ע6ת1תר6ת(, 58 ת6 51תרזותר 1628( קזנת 508118 60 תרוגתה, 58 [ות6תו תרנת[6 ף1 8
 תוג 8תה וגנ!(הנבנ וז66ט] (גק16 41 קסקסתט]טנ תספוזט (0הַז6 8 511011[ קסת[תוג פנתקטה

 "שנתה" 46 8 1 607000).
 [ת 1ת6ה61676, 681608 6צטות[6 66 60ת8]50ז6: תוגתוהז] 57 3ז6 1 96תות38(168 6

 "סט -]ן" ("א[1-6 סות6"). 58 5קסזהתו, סוג ה]ונזסתט] ןטנ [כשתות626ו0, 68 80051 "(21-11" 56 3
 (13ת5(ס0זתו8 1ת סז8ת6 ות "10% -]ן".

 א[ט]ץגתרנתו קזנתוהזט]ט1 ס:9פט]טג 207020 60תותט] 0. (2ת6ז8פותו, קסת(זט
 קזסוופ1ונת63 06 8 ןכ]הת18 103 ססקה6 ות תו6תוסננה תרהז(גענןסז תספות. לו, סט 07601ת[8 ות
 טתת6268, !ת קסקסזט] תספוזט ף1 1ת ךסזה תסאפ(ז8, טז62 58 א(ותשקשחח 8

 תגק86נו1תן11סז תסה5ז16.

 "ם68|!ז83168 6/ז3568|6" חז. 54-55, וטו1ושס 7
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 ו טווח לה םסזסחס| | 0
 פו . שס ]ונזמוג] אא 5 סת ז זזיגא 1

 .סחחוטו םזטס, 6 0 60 טס סח
 זס זח רסחוההו8 סזוח 0

 ןח 8 086 0 וכ ו

 0ו816| ₪66 \ןט(סז8ז6, וח [שחוס ₪
 -[90 9808. 416 81 חס
 586 500000 ק8ה8 |ג 26 808008
 1943. שח ףזטק חופו וס 06 45 0070-
 חסוסחו וחוזה זח !סחוגחו8, 0% ה(טחס

  זחוקזסטחה סו 081 16 פטקזהצו6ןטוזסה 8]
 85800 טו 086 !8 !/!051ס0צס0ו.

 ..שק8 6 8 60|9 8ח--
 0 ּהוג פו [885 זח צה(:

 6430 סטזפו 000 181ו סוח ןוג00טו
 ססזסחסו

 994 סצזפו ססחוטחופו 91 5וחוקה1ו28ח1)
 16 סצזפו וח 60| 06 69705018 28

 קסחזזטנ 5 |
 550 6שז6| 0וח16 00| 80028[ 8

 66ווסעסהְזו |ה חוטח6ג סטו( זסזו6
 120 סצזפו "חַה\טלוחו"

 439 סטזפו 00קס0 הוו וחסועוהטה|
 40 0 שז8| 6(6/808| ןח |! הז6

 סזחוההחס 06 | ₪5% 66 0 |

 8199 זח 1019

 0 נחתו טח 8| 8 - 6 0 .
 יי ןח צפזב החטוטו 1942. אס =

 00 00 םט 105( 008. 4200 וזו וה

 0 6זח8ט]ו, וחוז8 09 [9200] 60618
 :סט:טח 8 זחהוח6, קזססונחה ףו 450 זו
 .וח ןטטס]ט| כסזסחסו, 819[ ב חרטחסה זח
 008 ו םוח 00106 -

 ב 1
 50 5.02 [טסשג וח!0ח58 5 - -8 קונו סח
 00008 סטזפווסז א סחחוחב וח
 טסו = כסזסחסו, = ה0קס ]| חטפו

 3 0 וח 6 יי -

 :ווסוטסשסו 10 חס ןח 8חטו
 31938, םטססצוחפו סט חח 8
 וז, הסחוס, 8קזספהה פו
 :זסטעסהוזו, 3068 ןח 8 6006 43
 6-8 081 סזנוחט| 06 ז630ט00ז6, סח[
 2081 6430 6 סצזפו סווח ןטססןט| כסזסחסו
 :זהחְּהַפו ןח שופ[ זח דז3ח5הו5108, וח 61
 10,368 :08]| 105080/8 (0ש08 6
 : 0600900) :טפסס חוו וח (סהחוחה !טו 1
 |88 1942. שח חונחוהז 06 68008
 3200| 8 חו ז3חח85 58 חטהח003508 וח

 "בסבזטו 06 |ה דזוחהוו, 06 חס (סזזחההוו |
 :חט 16-88 081 םזטחוט| 8 ו 8

 - תיא ,

 זו 6656 06 םז. 6וצ (בזופהז
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 051 09851816 51 006 וססטוח[9ו6, 810/079/6, סז3/8/6. שח 5-םש 1

 6ס וטחוז8זו סשזפווסז ססחוזט טח זחו6 8ןטזסז 03950, 0818 58 !6 ססזחוו5 8
301 

 זחועסוס 08519828 חטהוסו6 טחסזה, סחשוחהתו םוח ]טס 6זטו 0סזסהס] 580ו/ו זח

 080188: והחסט 283118 םוח 8ז808חו ווחא8 5סוסחוסה !ש8וו8חו  זסווסזט
 5ח416 - ססזסהסו, סוטטסזובזט ושסו56 - !\וחבווסח ₪סזססעוס] [.6ס0ה - 0סזסחס]

 318 090/38[ !טו [.80ח 0זססשוס]:

 "כסחוחט6.

 סטפפחוהח 80 | 6סח 6זססצוסו 606 סזס165ו6 סזסווסז, סחחוסו|ו81 זח םוסונז680, 0600781 6
 ז3ב20ס0ו, החח סחסהז68 8 /3 30006 |3 סוגחססווח]ה טז הוסהז6|6 18216 כ61ז00016 1ח3וח16 66 21

 וגהחווהוס 1:
 וחּהוחז6 06 3 ו 0085181 8 עסחו] טח !סטוסחהז 0681 עסוחס 8-חרו 1517006 ז8/8!ו8 3

 8 105% וחקוס0ו681 06 !סז 3+סזוו 6
 8716 646016 ןח 21, 22, 23 וּהחוטהזוס:

 08918068 8 הטטז |ןסס וח 56818 2וו0| 06 22 והחט הוס 1941. ₪=וג, וחוקזסטח8 6 5018 3
 פו ססקווו גחט]ה ףו םסזסט, הזח זסטפוז סו רהזס (ןזסוט(916 53 ח6 8/|59זדה צו8[8 |358ח0 הצטט|

 כז808 ססזהָפווסז
 ₪וו-8ט 0ו5זזטפ 51013 06 עז6ס 5856 605זוגה6 3913, 0 68006 06 קהח(9|סחו 5ו עז60 8

 כהווסּבהח6, ונח 8ז065ו0., +0816 זח עּוסְּזְס 66 10.000 ₪6 |6ו."

 616781 | 50 006ח1ז0ט!טו כט:

 "56 ז600 ה 93ח08 8 56 860708 |8| 2000 ססחוזט 8-51 סטהוקהז8 018756 זחחוסו חס.
 35פוחב 06 0ו1501 0 005608 ."

 סוח 000|הזְנוּה | טו 23ח8ו8 |3ּהחסו םוח כז 3סחו 31!בחח 68 הז6 50 06 חו, 51 0516 000
 סו (כזט668 סו חס[ 81וצ8. ו!ח וחחסוטו 00/851הזוו |-8 105% 01511088 10813 חוססו! ב 6וח 8
 (כה(טז, םסזחס28, 5086, 610.) , חה הז18 (חּפוח6, 605%נח6) , גח6|16|6 66 6זסווסזו6 (ח\הָפוחו 6
 05006, הז 06 63%|63, 010.) , -ּהט 1051 קז308(ו ם8חוו ו סוןטצסחו!6 םוח 6358. 1-8 105% 063|3|

 5.000 06 |61 08 6376 3 18001 טח זססונז8, 3| 68זט| ז62ו0ן181 חט !-החו 1.

 ווחא ה 5סוסחוסה םוח !/ווחאווסחו, ססחוסזסו בחו 06 6|6063, 68581011 6 4813 (50]ו8 וח(וזחח8)
 פו 1818 8 וזו ססקוו, כזסקוסוהז 00 0868חו6, 3 5טז6] חזו 3וגח6, 3094 וח 6858 טח6|0 0(
 חוספוווסזטו 3 1051 151105, 681 51 |[ב 0368חו6 וגח06 0818 חחהז18 8 1051 כז80813, הז 0008 6
 חט 8 105+ ןסגוז 8 1051 ו51זג5. וסזססה זח עפ|סהז6 06 26516 140,000 06 !6ו. (ס חוו
 ו-8ב ּהבססז081 4000 66 |9ו ןכסחּוזוט חוהזוטזוו6 6סוסחוה|6 פו טח 5וסווהסח+ 66 8000 06 !6ו כסחזט

 קז8צ8|ו8 ו 050008 6.

 סזסווסזט סח, סזסווסז, 63581סז0, םוח סזסחסו. \ח6|616|6 06 6זסו(סזוס 8 105% 6
 (חהָפְוחּב 06 טפט, וסהזז60ו, חהָפַוחּה 06 6831681) קזססטוה ףו טח 58000 פאו 1 קה|(סח. | 8

 ּהססז31 5 ב 06 5000 66 || ססחוזט 3-פו סונחחקהז8 \גח6116 06 סזסוזוסזו6

 6וסססוהזטט \וסופ6, םוח \ווחּהווסהו, 6סחסזסוהח%, 685810186. |-8 105% 0181105 ף5| 1
 וחוזפסט| חהףהלוהח 06 6סוסחוה|6, (חו הזזה ָףו חוססוווסז) 681 ףו וחוז6 808 חחספסו|8 םוח 6858. 6
 356ּחו0ח68 !-8ונ 1051 !טהָוו סו ם8חוו זח חטההסזהז 06 636 וו 32/68 ןח 0958. 6|78000 5-8
 ו081 ב 400.000 ₪6 |. 0 חטחו(1038 ו-8 068%|8 10.000 06 |8| קסהחזט 8
 סז3עה|וסו. /\ חופו כזו! 16.000 סוטפ |16 56, זח ו0ו9| 55.000 !6ו, םטק8 סוטחח 3086 6

 ז61078(ט| 5006604



 208 סמאטתת]1ְז סמ ךסטסתדפא ףםדז :ספ%

 זסזחפו ףו ססקוו) ה1ּהזּה ףו-ו 1חקטְפסּפט וח 57803. |23 ו00ח1ו08ז08 6ז508ה6|סז 6ש[9ו91)
 סזססוגחו ו 8 6950וסז, ב כהחוסוקהז כסזפסחווטגו קסוווסו כסזסהסו, וחסז368( זח חּהוחְס זחו|וזהז6.
 ג 1051 35119| 766טהחספסזו ססחוופזט| |, כז6סטהה ףו חפחטהו8ז[| !חזסזחו81סזו 8
 ססוו₪וסו, סבח הט הטטו טח זסו וחססה8ההו זח 09513פטז8ז63 קססזסההטוטו. )חה ןח 6
 וחזסזחהו03ז6 3 1051 6-חַה גאס הסאו6, קזסקהסוהז8 חוב 2וחטוטו 66 6סוסחוה|6 06 06 51ז.
 וסזטל2ו. (כזש3חו28ןסזט] ףו החור הזסזט] 360510ז 1316 56 כהז6 68 3 1051 50070180[ 60 31טחסו

 | ססווָפו ססזסחסו, פו. ף450הח ה קא-|[
 /חסחסוה 6הז6 8 טז טקה טופס סקז 2וו6, 3 1051 19018 06 63076 9010| (3זחו20806)
 ססזסחסו ףו 56 קהז6 68 5-8 08018[ 53 56 ה60קז6 חטחח6|6 עוחסצ(ווסז. /4519|, 501ו8 !טו
 םסזסט סחוקו (הווסזפפסט) 3 105( סחפחוה\ה ףו 6-80 18001 סז95ןטחו 35טקז8 ו, סח[ 8
 0ו9|00ז8 68 500 61 38 חטזוו זחוז-טח 800004, !וטסזט 26 6370 8068519 |-3 [610281. אטו

 66 הוב 35182ו [1945] |3ה כסזסחסו, !ססטוספ40 06 51. |.0.םז3(והחט.

 וח ?וט8 כסָףזסחהטוטו , חוווזפתו סצזסו הוט 1051 זחסחופו פסז6 3 ₪ 66, חו -ס 86
 זח סטחסה 0328זזהוו זס. 29 |ח. 06 63וז6 080. 041 )5 550\) 58 01 0550 ףו הנ

 58ו/הָו חטחוהו 06 וחוסזעסהְןוה 11. סו. מ ה/וצס. אוּפזוסזו קסחזזט 36051 31 5טחז רבו 0חח,
 גצ. \\ס56סצוסו, החוסוו 361טוחסח16 [1945] |ּב כסזסהסו. [מווה סוזה 06 508708 הוו 8
 ןח 8098618 [4סוה, 0516 8ח83ו0| 671-500 סח חט! ססזסט|טו 8 "6878 זח
 חפחטהתהז916 ז3חסטה ו-8 והחו95181 ח6הו[חוז98 1 05סז0[9| 0סחוזט 80106 8

 שזסטססהז6 51 ח853019/0 6א9001818 !8 [כסזסהסו."]

 ומס ה ה

 סטפ60 חח הו םוו6 !ןסט, סחשוחּהז םוח כסזסהסו, 060! וזהו 06:
 וח החטו 1941 , הזח 1051 003[ 0091ה סט 0 כהז16 וח ססקו|הָּּב 6שז6ו3568 8 סזסחסוט|טו
 פו הזו זוז 06 8 ו9סחו, טח6 חו 5-8 18001 כסזסח62ו(3. [...] ג 8ןטח5 8קכסו 06 ]05 זח
 וּבָחּהו ₪וסףחוובט, טשחס6 6-8 ןוחטז 1ז8] 26. כטק8 80668, חסו 08ז6 חט 6-8 טז
 356 הוק ז 8 ןכסהוזט 8 ז3חו8ה6 !3 !/וסטחו!8ט, הז 105% 060 |38 דרש, טה. וסוג
 ןכ6 חו8ח 8 חפהוןווסז. 28ח8 66 5-3 וחוח[ה1 | 6סוטח68 06 )בח הזזה זס חה, חו -- הז [וחו+ ח
 חוטו| 3566. כוטקה 06 חו 1051 וזפסט! 60 חח ןח הזרווסז זס חו, ו חט |38 !טסזט
 178 קכוה1 ףו 18ז8 חו8ח68ז6, 81ט]| סזטחו ו 56חוחָפְוְְוו 1ח רסס 6טחוסווו, 1878 סזוספ 68
 06 19ו, טקה 66 חוו-8 חוזהו חופה 06 1086 פו ו2סו6 (1918| 8 1051 סופ זח "ז606ווטח68"
 סוח ססזסחסו זח החטו 1940, |3 זסוז3ָהְסזַה (זטקס|וסז זסחו8ח6) , - גזח 1607086 3 0089650 0

 טוס818 06 8וח6 זח 58+. הז סזוחפ 06 ןבחס הזזחו ("סהז85וז8 06 חסווסט") חח 1051 3181 6

 סזוטחז ם8101 51 חרהווזה1ה1, ןסטוו סט 026 06 ]החזה 1681 הז !65וח81 06 3 |16 סו, הז

 ז90ח07081 |38 צופ]8 סט הןטזסחט] חו 03|68ז| סוג 308 606, זטזחה16 26516 חח, סח 8

 ז9וח0806 ןססט] סזטח%. צטחוסו6 סזוחווחּהוווסז ןהחס הזו 5טח( 6טחס5018 5610|טו ססוסחוו
 זוז דוטזוש, [ םוססטוסו 6.

 סוסה טח הח 06 26 הו 1051 ז8הח5קסה]ו, זה זו הע ז8 החו|טו 1942 |8 דרטוסוח, כסחוזט

 וּבָחּהגְו 06 חוטחסה, |83 חוטחומו. גססוס וחסוחסזוו 60 א5ז האדואם56ע פו ם-דואונ ₪8

 ּהורסחוה]8 חרסז סו סו זו וז0768 זה זהו "3 3ז 06 086" 6008. |ח וּהזחב 1942 הר

 1051 זוח1וסזפו !8 !\וסטחו|8ט ףו 66 הססוס |38 (20ו050008 כוטחוסז8צ8 - \/8ז06 ו זח זו

 דזוסחה16. סוס חח רטחסו| 5 סחר[, חסוטז8ח0 חרו2זוו|6 0חס50ו16 51 0316 חט 50 0

 זס|318 6 פסטה. |ח כזו עזב החט!טו 1944, הזו 1051 ז008181ו |ב כסזסהסו 68 ז0080הו

 זצטחחפ|6 1ז9]ווסז 06 510ח]8 חט !6 זה. | 8חרוטזוה 8 החהחחו16 !6--הז ןכט168 08 0
 500 !3ּבָחּהזטוגְו דוצזוט, 1 םוססטוסו 586.

 םוס\וז0פ, 5

 קססמסווטו ו =6וסאהמ - האטה וש 1

 טוסזס856 ו 1051 שוסזוזחסו6 53/08זוסט/טו ססָףזסהו 8!060ה881 06 !6טו0ח8ז1 זח

 26/9 06 21, 22, 23 והחטה 6 1941. (כחחו8 ה 1051 065056 זה 0082ו| 6

 וחסוטפוש זח שסוטזתסוס 09/8 303016 8/6 סז920ח10 וטסז8זח. :תוחזז6 שוסזותו6, חס זס

 הסחה !8 ססו 50908]ו סט /8[8, חח[ ס8חחסהו חסטס!8ָפ, רוסו חר05018ָפ ס3זסז8 8-8
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 סשוה56 הם 6םושואהו ווסמ כס 280
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 םע 47186 ע) 15ע71ו0 שה 099 קע(00עתג1 -01ת טוס[ 21 0820 008 דוגמה סוג

 גת פטו01 ק119ת%. 0םת0וטימ1 , עסמ+>ו ₪ קופסה ג0סצ1 6 0טק0ע90%1 , 9ו11- '> 

 ק'ג סת%סתתט]ט תחג "60 1101110 שע1 01מ 80088%8 08וג28 תוג םט

 שח1 קו6סמוג 2106. 1 ₪02 6וג , 81 11 קט 50% עהצסטעאוגנ, קרתה

 מט ף,)וומו קט .:קגַבוגְד [18טעו1וג. .

 ,תמ /ע/סס\ 8201 0טק1 עטט\ס 1118%2שג ש1 1הלסעמ1]8 1ת%ע'וגת 18782 01מ

 אסקת110צ. 8 ]סמ םמ 109% 0001 8קו, 01ת 0%8ק8 1מ 02008, ק0תה 18 00-

 עפ1קסע00 , ט0. /וסק1180ט, 201, קעט%סעט1 = 1הַק. 820תסות, 800%68ן0ג 08-

 מם0ת11 18 טסּפ686, 02182 6ה08 628 צסצנ8 8 סס1תפצ1 )8 101 ) 66 2

 עלתת ל2%ג%1 %0% ס1₪שקוג1 66 טק 80021, %1תוגְס1 18עא םגעהתה ₪1 61ת

 80080%8 סתו28א טעהוג 211ת10 800886 41ם סעמנ ס4:רגף60 066 |

 ךת +1₪קו1 10עם11, 0%ע011  םמ1 88ע801 םוגג % 8001 שעטמ%עוג עתגתסה

 ו 0% טטמוג מע( 6 םוג מ4צא עתגע1ל 5ת 0עטמ, 61מ סמ 1 8
 ב

 ךת צץפצס התונו1 1942, %0854 עסקט18%18 692088808 8 108% 80084 1ם%ת'

 ו 182%א 0020180200, 1 8 10עט)אבג108 46 86208 קם1וג ₪98 , .

 6 גת ת6:.1ה1 תו קוג608 88 21600, 1 84-ָה1 קעססוגעפ גת יז 0

 2000 668 8 7 ףמג 200% 5מ 8₪088%8 קא0וגע6, 8וג תתגע1< 8 תג.

 28%6 הסוגקשמ 00 םק% קססט 21 0806 668 8% ע1.028%601מ ,|, 1%

 90%טמ1ו0תפ6 1: תיגטגע6ט%61, 2ע628%2ע18% 01ת ט.ת.פ.ט.ישס 88 עט

 םוג 108% 1₪ָתוגָמְסי%1 60 )הת4העמ1 1 61 0010ם%1 >ק0עםתמ1, 1 282808-

 תס, 1ת%עס טפע1 ָה1 סטנה%8 ₪08, ת080תל18% ₪18מסם

 1"תק8א 00קם1ק0200 0ע5מוג 0 86218 006 102026, םלוגע' ₪
 םוגעס ט 6צ2611 0% 211189, 01מ 8 א .- ו ו ו

 ע6 1ת 81+2410ו1 בתו1וג1 1942, ב ץטת16 18 4 וגמ\ 00-

 ת16ש 0328 841018 205010, 8 8 ש1 1806 0% ה ו
 תסחפש.

.0100 8302951800 / 
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 נ1 03

 סשסו החוש

 "פוטספ0וחהזט| םשז8הת ףגקוז:ג סוח
 סּהזּבפּבחו, ןטש. ססזסחסו, 30008|ח6ח16 וח
 ססזסחסו, 51ז. !.0. םזפווהחט אז. 117, 0|הז

 06 טזחו8וסזוו סזוחווחה|ו 66 ז8200ו-

 1) םאווש 6ס0ד = אט 1051 כזו הז, סרו
 הס(טהוחסח16 זח םטסונזספּוו , 5וז. )וה10ו \וו|וס

 אז. 0. :
 2) 605164 א /האסצוסו 1051 זח כהז3סהחו
 טסוחוסווופ1 זח ז800שוט | =ס0פהחו |ה טח

 םוח6ז[6 8| 58.
 3) .אוסטוא| וסאש500, קז5ו8
 6ססק. כ3זבההחו, סוסו ו81 זח זהו
 4) \%%ג235|5 | אםה|ָפסַה ה 6660

 ססחהוסווו8( וח זו
 5) ואצ הז גזסחטו  דטעסס5פם, הוח

 סּבז8סהחו, 6 סחרוסוווט| זח כ8ז808חו.
 6 605762 םקטהםהאט, 8פוסז

 6סחוטחהו, טס חו6ווו31 זח הזה החו
 7) סמםסזטע|ו 0000, ו כ8זמההו,

 3008וח 616 ןח ו

] | 2 3 0 , 

 א.
 0% 0 4 ת קסצסתס1, ה00,*5,ץ6-01תפמ6 וז .גָפ פוגל 80 8 טוג1 00 811 ַ

 יב מ +1םק 66 מא 41]תמ 18 םפגתסה 8686 70108 0ל0ָמַל6ס 18 8118, 8 .,
 ו ו 001 7 0 0, ין

 0208 י61מ "021818 08 1 1- .
 011 ה ו . 0 ור ב יי

 8'8 18ת88% 06 04%8 ה%0+1:8א(1, הצסהט1 ₪ש1מ01ה08 08 םס1 םצ זכו
 ו דד הפ, םָאַַ סא [11116(80 088528 ++00018ג 8 980

 01ה6 ₪'אמ 1ת%סצפה 4018 תאמתסא , המ קא81% 5הת 0ת2:01 ע0ץע0ם01, חט[
 6+ע811 טסקה(1 הג 1055 1 01ת 60028 סמת11סצ, ט11וג% :

 16-מוג 68% 06102 1ה 8 60 + 2 ל -

 10%1 8878011 םט 1085 9%

 תט%סץ%8%118+1 0?60ב016ת6 81 8!002%8 08 5716:6, ת'בג 8 6
 62699 182111116 061סע ק1(1808 1 מ 4850216, סגמ שמ % ה םות-
 קואוגג ם100]1 46 5 1444 ם6, 628 061 606 5 68 ספגו ו < שש

 ם1מלצ'ס 86 41ם 0850 םוג ע1608% מפ, 60%18 סוג ו | 0
 8'םא 5תפסתה הוגמה1 ץמ ₪1תַאוגצ 0 2 , ' . רצ

 6086 8 1 סמן 111 0821 8 6 +1ת% 0
 סע1מ6 םא 16 א ו 0 םר ו

/ 
 001 1 םוגתלו 8%

 1) קהפקפסצ 0000880 9אתסאת| 8
 500)2קהפת50+ 8508085 סה דץ %
 3)קה1עגמ נעא10א 1 ן עי

 )הפו .0הפה51 עפ 00 סנס 8
 . "| -- םפ ₪₪04| ךנת05 סאסעהת1 )

 פת0תעע תה עהפע מסד , דפס סל -
 85)7ע0 קסז1ך151, 48. עאגשננ |

 תסש סם 0868%1 סל1₪1ת811 8%, 1106 קפ0ק81ך1 08 6% 180% 62
 תו!ןסע 0 8 םפד םסז 68 8 0 ב ו

 ס% קטת%תג 0828 א0מ82)

 /₪3/ 6התפשותתשט
 8) 51 = ד הא 55, 03568 םוח 03ז30 חו

 זח זו.
 כ3|60ז8ָָוּב טו 63זטטחהזט [6ופ - כסזסחסו פ) אש | סטטאוד חו, 661| קסווזוסו

 51ז. 360. =6ז0וחּבַהַה חז. 9 הוה וח ז6זטָסוט.
 דס( 400518 8ט 18001 0 50008 כסחוזט 8 060100 06 008008168 סטזסווסז סוח הזו
 זח 208 06 17 וטחוס 1941. ספ סזוחוט| ז6100טזוו סז8 08 58 חו 01600 סטזסוו 00681 6
 18-60 חו חו, 100ָפו 800608 06 חו 505 הוט תסו8ז8( כו008768 (טוטזסז סטזפו|סז. 260
 ס/הסטהז68 190018 1בסטוב ןח םסטה - ו 26, 00870 !ט8חט -ףו השטוט| חרספו| פו תזה
 8088 ףו וח 5060 קזוחבזטו 0ס0ד א( - ףו ף6ו קסווופו סטווד הש, - ח6-ט 68 03
 כו603חו כסהוזט 8 ח6 כ82| 66 סוחר הזזה, 6 1זו 20 9| 58 חט טבחו חוחווס 6 חו.
 טו הזה וסָפ וח סזהפ, הו 1051 זחססהןטז8]| 66 ןפחס הזו ףו 60 כ8ח8 |8 [\סצהזחה פו
 חו 6036 |38 \/סזחוסשהו, סו חוט הז08ו זה ע403ה6 ו שוחהופו 8 ו808| ד. נוט. !ח טחוסטו
 סע הסט בזו חס851ז0 זה ד 6. נוט, סזוחחוחהווו 60 חו 5005 8 וחוז81 וח 68500 8 וח כהזסהחו
 5 הו 6006 10+ צטט חספוזט. כטק8 08 ח6-8זה !חוסז8 00 8 ד. נוט, 6ט החו 1081 זוחחופ 8
 חטהחס3 0פ63508, וז (גוחו|וב 68, ןח 3809/8ֶפו וחוק 3 זזוחו8ה זח דז8חפחו51ו8 ףו 1
 0868 00 8 1091 הפטקזב וס |8 הז8 זטחסןוסחההו 2... ףו 60 רוז )| ששתסטעהמ, 860
 5וםוטזּבחוסו| כסזסחסו, הט !טהו 10ז0| 06 |6-8 105 0 סוח כהז168 זונפסם6הוווסז םוח סזסחסו

 51 הססו, ססז8ח0-1-58 601 קסחוזט 06 8 ססוחופ8ט| שח |-3 8101."
 (אס. 299/45)

 " ססחוחטו6פ +
 טפח סצזפו וח 8080 (ו, ןונ. כסזסחסו,ו 85 /8 זטס8חה 58 סוחפצסו[ו 8
 008!00 טח םסוחחח 3סט281סז כטסווס, 0916 58 שו 8 ססזסחסו 51 58 3661626 סזוחווחווו 6
 זםל2ססו 31 סזפפטוטו ףו ןטססְשטוטו םסזסחסו, 68ז8 גט ווחופ !ה חוס8ה6 חוו 606 6

 חסצוהסצהו6, הו חחה|וז9181, 56חוחַחוטוז פו ןסגו[
 6051 סזוחווחהוו 06 [8200ו פח(

 \/5|!.= 41 ו
 605ז. :חוססק

 סח. 6וטסהו
 אשב| סוטה

 סטסהט
 6 %0818 זו,

 (בזטחססז | טקסט, טפט ףוסוחו, | סזחסז זרסזהו8הח םסוחופ 6|9והסזובה 3 סו26ח \ופווסח , 000 סוחסט | 50. \. ו0058הח0 אז.7, הצזבהה סוזה הזסח [וחססהחפ8הטחה, 510ו0ז0 טז,



 32 סמאמתתשצד עמ דטפתנפא ףד ם1סאזפא

 [266]הניּהָ+1ַנ 60 ת(1יג סני1תו1ת 311101 (16 1

 "ססטאטו= 20024ז0חה פסו,

 5טס56חוח8) 6[0018חו סוח סזהֶפּו ףו ןוגט6ט| כסזסחסו 1 8 [ט8הו 58 סוחסטסו()
 8 /00ו008 טח סחורה הסוט2הוסז סטסווס, 6בז6 58 שוחה !ה כסזסחסו ו 58 80761626 סזוחווחהווו
 066 ז32פס₪ 81 סזָפווטו פו ןטטסְץטוטו ססזסהחסו, 63זו בט וחוש |ב חוסה 6 חוו ₪6 68
 חפצוחסשהו6, הו זח|!ז9181 פו סטו וחוק 66 הוז ּהחו ס קסקוט!הָוס קהָפחוסַה, 03[ 03ז6 חונ 8

 00631 צוחב 06 3 1 06 0 הווה סזוףוחב 6וחו68. 004 סזוחחוחה|ו 06 ז82ס0ו, פט
 םהח6הא, וסא, 56% -גחא. דואט, דודטפ סאסו- חשו, קסו ד וט קהא-|ש
 סאו! אשהסטה אופשע קס ם500, קחםדס חו אוסה הוד סה. אגסשנס=,
 זזּגְזוו גסהא ףו שש שא 60 כח ₪500, כזססטהו פו וחוז63ָהה סוון6 סו סזהָפּו ו ןטס6ןטו

 ססזסחסו ו ּהונוסזו!הןוו6 30חווחו5(זהזועס 30 סזבְפַפוסז םוח ן0[.

,)5 1089)3 00) 
 /55/ \)זזח6823 טח \אז. 06 120 (טחה 508 0008 200))

 06 !568|/ז| 6|3 6(6613חווסז םוח סזפָפּוגו ףו ןטססשטו כסזסחסו."
 (אז. 306/1945)

 פא 02 גה ג זז פ

 5ינמ8 ומ 61 010 לס *5בזרנ ;'גזס, נח עססהס1 , 8%" 8

 "ס 45,860]מ7 טצח ה:

 5010 310 00% ₪5 56 לסתת7ה +9 סתטבב 08 001006101 רועסגה

 ךגחוַס 91 עשפ0ט, בט ה1"קווז קימ%תנ הטהסטגע6ה הצעט11ס0ע +מ ץרה5ת14+1₪

 9%1ט 68 %0%1 001 06 הדפסה לבת1, במ ?החמהפ ,חטההנ ח01 1 301"81 1

 0ת0091%1 068082%8 , ףס כוהסמ% 13 010126, 0גת 5 | 01מ01) קפה

 604%6 ₪7 ק18087, ח'בש [0מהה9 9טסמו 9 סטיטמ לוא%,187 6ט פעו% לס)ממצ

 טס18 8= לא%%116 סחוחו%< 1

 תו "'ה" דינהה' 13 ה17601,9803787- 1וגהט טמ 216% טס61%0ש

 זט הש הצט% סאחב 06- הגז.גקץס426 5054 המעה01מ88 סגע6 8 ע1608% ₪ מטענ ל

 מ0010, 5ק6עהה%5 508 הלב טתלסב1ב% 0876 ₪ זכפו 0070067%28% 18 זס

 תסצ0הס1 ,0הע 18 הסטמ הדבסטהש6 , ג "08% %:5018 91 1000508% 6 1

- 
 7 , 18 תטשב

 ןל 1

/ 

 אט 6516 סבח56, 71005 +ה זהרה חת ת1ןסממ 0"

 םכ3|60הזהְוּה וטו (וססס(הזט אופזסט וה כסזסהסו 51. 885018 חז.5



 סוס 101

 חזּבצ. זוחבצהז8, 46868 9פ| 0306( טסזהוחוסחו ה עסחו( 58 ח6 פחה 08 הזו םוח ססזק ה
 זחסססטו 53 56 23703563 ןזוח 230803 636 56 10068. ג וזפסו | 58 ח6 וחוס3הזססחה |38 !ססט]

 8|809 91 58-| וחָהזססההו םוח חסט.
 וח 0666חוסזוס 1943, חסט8, ספוסז 0603 וח כסזסחסו חו 5-8 סזחחופ 58 6
 זחוסהזססוה זח (רסחחההו3, חס 6 6-8 טוטו ז0ש0068 1913|. כוח 036816, ּהזח 31/31 63 חרון
 סוח 19זחוווב חסה5וזב הג סוסו וח דזהח5הו5זח3. 5סזה 1918|וטו סוג, 4368 !רסוהזג, 3 טז( זח
 וגחחסוטו סזוחחסו וסזחו זח ף3זטסזסס סו 503 טחסחוטוטו פס, ק08ז|, 8 םוסזוז |8 ָסּהזַססזב
 זחסזסטחב סט ססקווו וסז. \)ח הח םוגקה 36668, טחסחוטו וסט צץ 1ו !טהז 06 חפההזו 00516 0
 ףו צה ₪ טסופ 8ססוס זחקזפטהה סט חנון 9וןו סטזסו |( גחסהו 06-8| סוג, ם0זסט 8568\וג 8
 !05+ סוחוסזגו זח וחסטו ססטזסחחטוטו 06 |83 !3ָפּו. חוו| שסוסחוסה , סגחוסט| חרס צוזזס, 351518 ןח
 ססזסחסו, !ה זחחוסזו8החוהז68 וחטו 501031 שזו. (כוזחוזוזט| 3 105% וחססזסוטו| 06 הזהוב 0

 הב וחססקוטו 53 1308 זח 69ו כז620ה(ו| הז פטחוסט| 6-8 חט 381 קזוחזז6 ץוסזוחו8.
 בחווה 68 3 חוזהו זח |!5ז89| 1948. =זה קסחוזט קזוחה 0818 08ח0 חסו, 00ו 00

 פט סזהצוסןטו] [רסוססהונפ4ונוטו, החו כוונו ₪ זחקזסטהה  !ח 1968, הזר 6חרוז81 וח 680808, ףו 6
 ּהוטחסו !ס6טו656 סו 18חהו|וב |ה ד סזסחזס. |

 60/6 ובא זוח דזבחפהו51זו8 ה !8581 0 וז6ז0858 016807106 ןח וחוח 8 63 פו ס 8
 06 חס5ו6ז6 זח שווה 68. [לזוטוהס גחססה חהקסו וח טק, 8 זחוזסס 809568 0808 8 חו
 ₪ סטוטוו 606 סזוח |18 דזהחפהופוו6. [ר3חוו6 3ססוסז החו זו 680070828 וח08, וח וחפ 6

 הוספו החווחו6, וּבז ףזס?8צווו6 וז8וו6 8 טסז טזחוהז עסףחו6.

 - א
 = ]0% 13 תסוטתוטז16 [1941]

 ]ג [כסזסחסו, 2661 66 [החו11ו1 הפ66808 זה 2978, 1ה 020806, כ1008168. 48
 6648( 1ת600081 0(515תת)1] 46 18 (2ונז8 11טתוסתנ]טנ. 17006 6816 08+ זה (סנט]
 .תסק(ג1, סגתרסתונ 8]וגתקה61ְ זה 68טנב 5קת6 2878, 685616 100156 1 51211806. ג
 זת טסונתספ 10016 ןסע 81087238 זתחססונתו(6 58 00878 1חוגזהע6 - 087 17 4
 יז62106ת016, 18 1ח(6זת6, 12 5+8001-/הןסע פוגת+ קז1תונ(ג סט ס 1016816 01ת תו:

 "תוג ף(1םו ת1תר16")-



 100 סמאאתתסזד עא זטפת1פא 51 ם1סאזפא

 סזה חוססונ| וסז 06 8 1סזסח28 ףו סווג 58 חחטתסוהה םוח 06 זח 06 חו זס. 001 06 חט
 180030 198, סזפט זחקוטָפסּהָו 06 |ס6. גן בט כז0673( חוסה\68 טחרו|וחְ(סוסז פו 516זוח[סוסז

 ט(סזוס הז .
 !צוחוסהו חוט 3263 זוו6 חסה5וז6 06 וחסטזהז6. ד זטקטהחוס חו 6-8 וגז!( ף1 0010
 5ו ח6-8החו זחססוההצוו 06 1106. !צסקְוווס חף חס[816 חו !6-3הזח 0000 זח 80878 06 81200)
 06 סהוחסהו וחש-טה עּבְחסח. כוחחוח6בוּב 630 ח6 16203 300568 (3563ה זח ז68] 8 6
 נח 6סזק ח8וח51ו4[0. צטחוהו 061 69ז6 66 קוגוס8ו חזהחו סט ו9ז08 580 ז?וסו 00, 580

 הפה 0000816 00 זו, ב08 0 8053 53 [8ח8ה8 ןח ץוה[8.
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 םכסזסחסו 6 ףו 000306, 5810חוו וח זחוקזסןטזוחחו 0601656 (9ז(ט| ָּףו 56 000 58 0

 ּהסזסצו2וסח626 ןח 6(|8 הזו...
 ₪516 1ח58 ּףףו ו זהש קסזחהחסחט| 98ח18] |ב 68ז86 5טח1 5086 800516 וז
 ס|3ח651וח6 סצז6091ו םוח כב68 3טסחֶוווסז בסוחוחו5וזה1וצו, 69ז6 סזסוו(\ח0 06 60ח3)102 סו 6

 וזהב החסזזחה|ב 0ז6318, 51-ה 18001 עסחו(טזו ספוףחטוו6 םוח 500ו[3ז08 |סז ..."
 (501508706 30765318 06 60ח5ו/ו6זט] 16וחוס 31 ססזסתסטוטו "םסחוחט!טו !חו כוסו
 הו גועסזחט!טו קסחזזט 6/6 תוסה3ּ1ז6ּב חפטוזהוו!טו =עזס650 01ח תסחו8החוה", ס0ז3ח00-1

 58 0/[0[50ח626 3068518 ז6!0ח18.)

 6 6 /סזסה|6 כוטס|וס3בז6 חו 55, 5ח+ ססקוו 000ו6 6!3 הסו0וסז סזוטוחה\6
 08ז6 56 8|31 זח ּהזחועס|6 6ח6|178| =צזפווסז םוח [ברסחוהחוה ו הוט 1051 561001916 00

 |6א -וחא6ו516וח, 6ס|3הססזהבוסזט| חספוזט.

.- 0 \ 
 : | 5 ץ ונוו .

 . . הרה טסה הש80 ל ב
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 פוחבְסטה ה םואפסורא, םוח 58 !|ו6 וחוווס, כזסקזוסו1816 3 (20חרטחו[וו, 08146 83
 וחוז-טח ס8חוסז סט 003. 200-250 סז00וחסוסְפו חס28וסו סטזסו, הז (זח 1952) 0 עפסחוחופ 0
 80-90 06 חו. ₪516 6סחפוזטווה זח 54| 06 5וחבָחסְחּהה 519708 6ס0ח5(ז00ןו0ו וחש פטה. |ח
 וחוסחסז 6516 החוסהחה]הז טח | 8/8הו0ז |3 זחוןוסס. סוחּב0ס0ְ ב נח6ןוסח62ה 2ו|חו6 וחנה
 זזסס/סחוהוב 06 10-12 6חסזו8ָפְו זח 00870 21, 20-25 5800818 ףו 06 68176 60, 06 53081011,
 610 הסחחוהחו61ז90ה 06 6זסזו6. [20507/616 סז60וחסוסְפו 06 זו( סו\ס00א, הז6 0 68080/1810 6

 100 06 וססטזו, חט ּבז6 ס(וסוהחז בחן. סוחּב0ס68 כס5608 4 (קהוזג) פוגןטזו 51וח6.

 פוחּהְהסָח4 |. 5155, םוח 51ז. סססזס668הונ (גחסז68 חס. 65, קזסקזו01916 8 0 חהטחוו
 0510 9ו10ה1ה וחוז-טה 68החוסז סט 100-150 סז60וחסוסַפו סטזפו, הז (זח 1952) 0 ט8סחוחס 6
 008. 25 06 החו. ₪516 6סח5וזטווה זח 540 06 5וחּבְַהס0ְה, 519708 60ח51ז06]ו0ו 1ווח) סח. ןח
 וחוסזוסז ּבז6 ּהחרסהה|81 |3 רוס 0 353 686 ?וח6 !ס0 66 28/8708. 5וחּהְהַסְחה טסו
 2ווחוס זווחב 1ז60/0ח1818 06 10 סחסזוהפו זח ₪66876 21, 12 5870888 פו 66 08116 25-30, 86
 5הזטהוסזו. ₪516 הסחחוהו51ז918 06 סוסזוס. 205914916 0ז80וח0ו09פ1 06 זוז סזוס00א, הז6 ס
 690801916 00 35-35 06 !ססטזו , חוט הז6 סזוסוהחז ּבחשה]ה. שוחּב6068ב 005008 4 (כ81זט) 5טוטזו

 6וח%6.

 פוחהסב = ה הוק =[ 0, םוח 51ז. דזבוהה חס. 7, קזסקזו61816 8 (סזרוטחווהָזוּו 6
 510818 וחוז-טטה ס9חוסז סט סטוחו סטזפו, 608. 50-60, הז6 (זח 1952) 0 עפסחוחו8 06 70 06 חו
 516 ססחפוטו18 זח 50| 06 5וחּהַהסְחּהה 519708 6ס0הח51ז000ו 1ווחב ןכסוזוטווה. |ח וחוסזוסז 0
 ּהחוסחהןהז |3 זחוןוס6 וגח 03/80. סוחְַּהסְחּהב 1טח6(וסח6828 2ו|חו6 1ווחה 176000181 0 2
 סחסזוהְפו זח וס6הז6 21, 15 587038 ו 06 081ז0 30-40, 06 58ז031סזו. ₪516 3051[ 6
 6זסזופ. 2656ז/06פוס סז60וחסוספו 06 זו סחוסססא, ּהז6 0 638011916 06 70 ₪06 !ססטזו, חט 6

 סזוסוּבחז ּבח0ה|ה1. סוחּבַהס0ָה כס5608 5 (6וחסו) פט|טזו 51וח6.

 סוחְּטסְט4 (.םו801ו, םוח 5. קסקווסחסז, סזסקה01916 38 (סחרטחוו8ו, 6516 5110813 זחוז -

 טח 68וסז סט חרט סטזסו , ה 1051 וחווח[818 זח החט| 1880, הטבח 0 ט6סחוו6 06 70 06 8חו

 616 6סח5וזגווב ןח 51| 06 5וחּהְהְסְחּה, 519763 6סח511060| ווחס סוזוטווה. |ח וחוסזוסז הזס

 ּגחוסחה|ה1 |3 חרוןוסס טח 03/6008. שוחּבסְחב 1טח6ןוסח6828 2ו|חוס ווחס 160ש6ח181 00 2

 חסזוהפו וח 006 21, 15 580818 ו 06 6316 30-35, 06 53ז03(סזו. 816 30511913 6

 6וסזו6. 2650/9510 סז60וח0וסְפו 06 זוז סחסטסא, הז6 0 6308011816 06 30-40 ₪6 !ססטח, חט 6
 סזוסוּהחז 3ּבחָחהְוּה. סוחּבְהסְהה כס5008 7 (58016) פט!טזו 6.

 60 367618 - הז וס!

 14 ּהטשפ 3

 6ו6זוזסז !8 5וזטּהְזּּה זוזחוס|סז 6שז60 1 וח סזפפט] כסזסהסו, החו סחסהז6 ה עב 6
 |83 סטחסזוחָ+ה טז: |

 שחוו כהזזסחו סטזפו בט 50!ו0181 5001768 06 חוטה68 סכ!/0810זו6 ססחזזט 0ו16זוֶזְו

 3118|58ן, ססהח0078700!5ט-56 !ח 60ה חט ז68 80110118 |סז הס 6.

 | אהה [610זוה6 06 |8 טזסזוז8ז8ו6 30₪וח151:3806 !6!008 חו| 5-8 3005 ₪3

 סטהחס 1וח]8 68 10816 [וזחוס|6 6/ז6051] 0ח !1816/|0063, 1318 6א00ן0116, 500 6 5ו 8

 הזהז6 6070716 406510ז [וזחו6 חט ןכס+ 1 816 זח 6

 6 (3כז וה]סזוז2168 36651סז וזחו6 40116828 סטז6ח םוח 6הז6 טח חטחובז 66 6

 ה ה2וח6 5טח1 606567156 06 6816 !ח58ָפְו לזו הזו כסזס!וסו זה הוס עז סח 6

 כסחזזט !ו6חו03ז68 5ז00וזו!סז 06 חו8זטז] 601516016 והז ז65ז0| טח006823(0 זח חס

 |ה0651וה סט +ס016ז3חְאּה סז?ן8ור6!סז הסוחו6

 ק6חוזט 8 חוב 60/08 85טקז3 5ו00ה6ְַּמ החו והוז6כזוהפ 0 8חסה61ב |38 טחט| סוח

 חוה(]821ח6|06 6816 [טסז6828 300651!6)ה 51 החו 0:

 - פואסא ה05א=ה 3 וחסהוזוהז ₪06 !8 6.א.₪. טח הכהה ןח 51 1618 66! \והז6

 אז. 244 וח 0828 6סחזז0!800ו וה 7 וטחו6 1943 ןכסחוזט 60 51 !(ססטוח+4.

 - והאב סוסא חספאםה, 51/0816, 6, 6 5כט58 ₪6 63176 1156 |3 טח

 סח[ וחוכס2הסו| כס 6סא6ז0ו1₪0| 1943/1944 ₪6 |6] 376.760 - סט טח וחוכס2וז החטה| 06 !6]
 135.678.- סחו18ח0 סטז6הח1 חו טסו.

 - קזוחוגזוג סזּפטוטו ססזסהסו וחחכטה6 06 5!אוסא 055 |3 +גא6 60 חוטחה|6 ןח
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 זטחס]וסח6323 2ווחוס זווחב 11606ה1813 06 10 6חסזוהֶפו ןח 90816 21, 15 68700818 פו 060 6

 25-30, 06 58זס81סזו. 516 307רוחו51ז818 06 0[סזו8 5וחָמסַָסוו. [20501/0816 סז00ו00ו08ו 86
 זוז סחסססא, הז6 0 6908011916 06 40 06 !ססוטזו, חו הז6 ס1וס/8ח1 34. 5וחַחססַסה 8

 5 (סוחסו) 5טנוטזו 5וחו6.

 5וחַּהְסְטּה 60דוהחהו  םוח וז. פו. /וסוסחפו חס. 12, כזסקזו61916 8 00 טחון, 6
 50818 חש -טח 63חו0ז סוג קסקוט!3ןו6 0עז6/8508 חוחוסזס853, הכזסא|חהועצעש 0 9| 6
 (זח 1952) 0 עפסחווה6 06 47 חו. ₪516 ססח5ט18 ןח 51ו| 06 8וחבָהְסָחה, 519768 0051700100
 ווחס כסווטוופ. !ח וחזסווסז 6516 החר6ח8]8| טח 28/0097 |8 חח]וסס. 5וחָהַסְחה חס ןו 8
 ?ווחוס זווחט 1ז60/0ח1918 06 15 6חסזוהְפו זח 00816 21, 15 5802818 פו 66 0316 40, 6
 58זט81סזו. ₪516 80וחחוחו5וז91ב 06 ססזו3 5וחבָהְסְסה. [2650זש0616 0ז60וח01091 06 זו! 100%
 0 0 086 60 06 וססטזח, חט הז6 ס01וסובח1 3חשה]91. 5וחּהַהסְחּה 005008 9 (חסטה)

 5ונ!וז| 51וח16.

 סוחּבְטְסְחּה סופא חוסה, םוח 5. סקוט ז[רּבזס6, כזסקו61816 8 (0זחטחו(8]וו, 6516 3
 וחוז-טח 63הופז סט קסקונ|3זוס 0טז6/8568 חונהוסזס858, ף| הז6 (וח 1952) 0 עפסחוח6 06 65 6
 בחו. ₪510 ססח6וזטוזה זח 54 06 5וחּבְחסְחב, 59768 60ח511006ןו6ו ווחס ססוזוטאה. |ח וח(6זוסז 0
 ּהחוסחהןהז נח 3/0 רז |8 חרוןוסש. שוחּבְהסְףּה 1טח6ןוסח6828 2ו!חוס וחס 1160/60181ב 00 2
 סחסזוהֶפו זח ח608ז6 21, 20 5800819 ףו 06 68116 40, 06 53ז0הוסה. 516 30חוחו51ז80ב 6
 סוסזוב 5וחּבְהסְסוו. 6561/6810 סז60וחסוסְפו 66 זו( סחסססא, 876 0 6808011916 06 70-80 6

 וססטזח, חט ּהז6 סזוסוּבהחז ּבחָחּבְוּהז  פוחּב (ססב כס5008 7 (58018) פט|טזו 6.

 פוחּבְטסטּהב 500515, טםוח 5. 30 606 הסוס , קזסקזו61816 3 (2סזחוחהו(, 68165 83
 = זחוז-טח ס3חוסז סט 608. 100-150 סטו, 3 1051 וחוווח(418 סזוח החט| 1840 פו הז6 (זח 1952) 0
 צססהו6 06 112 חו. ₪516 ססחפוז טווח זח 60| 06 5וחהְחְסְחּהה 5868 6סח5ו0009| וו
 קסּוזושווה. !ח וחוסזוסז 6516 החרסהח]91 נח .8/9הר87 |8 זחן]ןוס6. 5וחחסְחה 1טח6ו0ח6828 2ו|חוס
 זווחס 1ז00/0ח181ה 06 10-12 6חסזהֶפו ןח 06916 21, 15-20 8(58008 ו 66 68116 40-50, 6
 5זסהוסה. 516 30זחוחו51ז9וה 06 6ו0ו8 5וחְחסְסוו. 205016510 סז60וח0ו081 ₪6 זו[ 010008,
 ּהז6 0 0880/1916 06 80 06 וססטזמ, חט הבז6 סוסוההז חטוב כס החפה1 פו חוסו חוק סז הז

 פוחּבְס0ב כס5608 10 (2006) פט|וגזו 6.

 פוחְטסְהב א1.ו)55 , םוח 61ז. 6 \וּבחו6 , כזסקוסו916 8 (סחטח וו, 6516 5110818 זחוז-טח
 68זזוסז סוג 008. 120-160 6ז60וחסוסַפְו חס2גוסו סטזסו, 8 1051 זחזווח(81ה כזוח בהחוט| 1840 ף| 6
 (וח 1952) 0 ע6חוה6 06 112 החו. 516 6סהח51זטו18 זח 511 00 5וחב0ס0ְה, 518708 600511001ו0)
 זווחב כסוזוצווה. !ח וחוסזוסז 6516 החח6חה]הב1 טח 28/8097 |83 חוןוסס. 5וחְּהסְהּה טס( 8
 ?ווחוס זווחב 1ז00/סחו0ב 06 10 6חסזוהָפו וח 06876 2, 10-12 58700889 | 66 63116 25, 6
 59זסבוסה. ₪516 ה0זחחוחו51ז81ב 06 6זס0ו8. 265070816 6ז60וחסוסַפְו 66 ו[ סזס60א, 8ז6 0
 6830801916 06 40 06 וססטזו, חוט הבז6 ס1וסוההחז ּבחסהןּהז כסזח החסהז. פוחַּאסְחּג 005608 0

 (2008) 5וןטזו 51וח%6.

 פוחּבְטסְסּב 60064ה!:08., םוח וז. |[.6. -זחחט צס. 146, קזסקו61016 3 (2ס חחח(
 0516 5ווטבוּה חו -טה 68הזווסז ג חווחופזסְפו סז60וח6וספ| 028ו06, 008. 200-250, ₪

 וחוחוּהו זח החט| 1875 ףו הז6 (זח 1952) 0 עפסהוח6 06 77 החו. ₪516 60ח94זטו18 זח 51 6
 5וח0ְ4סב, 519768 6סח51זט6ןופו זווחב פטחא. !ח וחזסזוסז בז6 3החו6הח8|8 |8 חחוןוסס 0 858 6
 ןוח6 וס6 06 3/0008 פוחּב ףסט8 זטחסןוסח6ה2ה 2ו|חו6 ווחב 1160601814 06 10-15 6חסזוָפְו
 וח 106976 2, 10 58חו8|08 פו 06 6806 40, 06 58ז08וסו. ₪516 8זחוחו91812 66 06,
 6501/9816 סז60וחסוסַפו 06 זוז סזסססא, הז6 0 638011916 06 80 06 וססטח חו הז6 ס[וסוהחז

 ּהחסהןהו. סוחּבְסְהּה קס5608 11 (טחפקז62600) פונ|טזו 5זוחו6.

 6וחּבְהסְסּה \/חסאה  בםוח 5וז. וסוסחפו אס. 1 , קזסקזו6ו916 8 (2סההוטחוןווו 6
 5100818 זחוז-טה 63וסז שט 068 200-250 סז60וחסוסְפו חוס2הוסו סטזפו, 8 1051 וחוה זוח
 ּהחטו 1840 פו בגז (וח 1952) 0 עפסחוה6 06 112 חו. ₪516 6051 טו1ב זח 51ו| 06 5וחהס03
 518708 6סח51זטסןוסו ווחב קסוזחטוה. ו!ח וחזסזוסז 6516 החוסחה]הז נח | 28/97ת07 |8 חחוןוס6
 סוחּבַהסְחּב טחסןוסח6828 2ווחו6 זווחב 160/0ח18|ב 06 10 6חסזו8ֶפְו ןח 60876 2; 0
 580318 ףו 06 68116 40, 06 53703וסו. ₪516 הסזחרוחו61ז318 06 6[סזו6. 2650/6816 60[0ו00108)
 66 ₪( סחסססא, ּבהז6 0 630801116 06 80 06 !ססטח, חו הז6 ס(וסוהח( 3ח8%]03. וו8483

 005608 9 (חסט8) פטוטזו 56.
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 (ס חח(, 6516 5ו0טה1ה זחוז -טח 68זווסז סו 6צזפו חטחסזסְפו. 5וחְנ0ְ0ַה 3 1054 זה ווח[ה18 זח
 ּהחטו 1840 פו הז (וח 1952) ס עפסחו הפ 06 112 החו. 516 6051( זח 501 06 50008,
 518708 0סח51ןוסו ווחב קסוהטוו. |!ח וחוסחסז 0516 8חו6ח8]הו נח | 28/0097 |38 זחו]ו06
 סוחּה סטה נחס(וסח6ה2ּהב 2ווחו6 וחב 1ז66/0ח1הוב 086 10 6חסהההָפַ ןח 6[₪608 2, 2
 530818 ף1 06 6806 40-50, 06 63[ס8וסזו. ₪516 החחוהו9וז9(ב 06 6106. 968
 סז00וחסוסָפו 06 זוז סחסטסא, הז6 0 68080ו1816 06 50 06 |ססטזו, חט ּהז6 סזוסוּבהח[ החָטבְוה

 5וחּבְהְסְָהּ כס5008 8 (סק4) פט!וגזו 51וח6.

 פוחּבְהסְהּה ₪5, וח 58. קוּהָוּב שחוחו חס. 6 (קוהָזְג 5וחבְנסְסווסז) , כזסכזו916(6 8
 6סחוטחואווו, 6546 5100818 זחוז-טה 63ההוסז 0 6צזסו חטחרסזסַּפְו. שוחּב0ס8 3 1051 1חווח(ה8 זח
 ּהחטו 1889 ָףו הז6 (זח 1952) 0 צ60חוה6 06 63 חו. 2510 6050118 ןח 50[ 66 8
 59703 ססח51זט6ןופו וחש סח. !ח וחוסזוסז 6516 הרסה ]3% נח 08/6097 |3 חח ןןוסס. ו 83
 זטחסןוסח6828 2ווחוס זווחס ז00ע0הח(ה(ה 06 15 סחסזוהֶפו זח 106876 21, 25 8|5808 פו 06 8
 60-70, ₪6 53[פ8(סזו. ₪516 החחוחו51ז940 06 6זסזו6. 20567646 0ז60וח0וס0פו 66 זו! סוס0א%
 הז 0 6308011816 06 120 06 וססטזו , חוט הז6 סזוסוּההז 3חָחבְוִהז כסז החסהז. סוחּבְהסַסּה 83

 14 (קהזזופסז62606) 5פט!וגזו 5וח6.

 פוחּבְטסְסּה 85ד 501 סאסא, טוח 5וז. וזה )חוזהו חס. 4, כזסקזו6וה16 3 (סחרטחוטָזוו 6
 5100818 זחוז-טה 68הוסז 6 שזו חוההוסזסַפו, גסזסאוחוהווש 250-300. 5וחּבְהסְסּה הז6 (וח 1952)
 0 עפסתוו6 06 הקזסאוה בוש 50 ₪06 חו. ₪516 ססהחפוזטוז8 זח 50| 06 5וחּבָאסְָההה 8
 60500001 וחש טה. !ח וחוסזוסז 0516 החו6ח8%]8 טח | 28/07 |38 חחוןוסס. סוחּהָחסֶה
 זטחסןוסח6828 2ו|חוס ווחסה 160ש6חו918 06 10 6חסזוהֶפו וח 1ו00816 2ו, 15-20 8(58008 פו 6
 60806 35-45, 06 5828וס0ה. ₪516 ה0חוהו51ז8וה 06 6106. 2656740816 0ז60וח0וס0פו 06 זז
 סחסססא, הז6 0 6878011216 06 120-130 06 ןססטזו, חט הבז6 ס1וסוהה] בחנה כסזחהחסה+
 51]ס8ה 6516 0110818 06 68176 טח 6חסזוה5, וּבז כסחוזוג 53זסהוסזו 56 החְָב]סב2ה וגח סזוסוהחז 6

 68176 6ו0ו6 ססחוזט ו 2וו6. סוחּב0ְס0ְה כס5008 12 (00085ק7602600) פוג|גזו 6.

 5וה80008 האס הוס , וח 51ז. קו8[8 חוה, כזססזו61816 8 0 חרטחו(8וו, 65406 8
 וחוז-טה 68חו0ז סוג סצזפו חטההסזסֶפו, הקזסאוחהזוע 250-300 פו הז6 (וח 1952) 0 ע6סחוחו6 6
 80 בחו. ₪516 ססחפוזטו(ב זח 54 06 5וחּבַהסְחה, 519768 60ח511ט6ו9ו זווחב פטה. !ח וחזסזוסז 6
 ּהחוסחה]פו טח 3/9007 |38 זחוןוסס. 5וחבְהְסְחּה 1טחסןוסח6828 2ו|חו6 זווחה 160ע0ח1918 06 0
 סחסזוהפו וח 0686 21, 20 540848 ו 00 603116 40-50, 06 5310. 516 30 רח 511818 86
 סוסזוג 5וחּבְהסְסוו. (כ0650ז/6פַס סז60וחסוסַפו 66 זוז סחסססא, הז6 0 08080ו1810 06 100 06 |ססטו
 "חט הז8 סווסוההו ןכסזהּהחסהו חוסו +סחוקסזהז. 548008 כס5008 18 (ס0ק150ז62600) פטוטזו

 ו.

 5וחּבְטסְסּה 6הסוזסהוו סח, םוח 5וז. קוָּב נחוחו חס. 5, כזסקזו61816 8 סרה(, 60
 5ו(טהוּה זחוז-טח 63חוסז 6 6טזו חונוחפזסַפו. פוחַּסס0ְה הז6 (וח 1952) 0 עסחווח6 06 65 חו
 516 ססחפוזטהה זח 5| 66 5וחְחסְחּהה 50908 6סח5וז6וסו זווחב ססזזוטוה. !ח וחזסזוסזח 6
 ּהחוסחה]הו טח 3/8097 |38 זחןוסס. סוחּהְחס038ָ זח6ןוסח6828 2ו|חו6 זווח 1ז00/0ח1813 06 0
 סחסזוהַפו וח ₪066 21, 10-20 580849 פו 06 68116 30, 06 5370310. 516 30517918 6
 סוסזוּהב 5וחהְחסְסוו. 6561/0616 סזססוחסוספו 006 זוז סחסטסא, 8ז6 0 6980/1416 06 50-60 6

 וססטזח, חט ּהז6 01ו0ו3ח+ החשה]44. סוחּבהסה כס5008 10 (2600) פוג|וטזו זו.

 5וחּבַהסְסּה ד | קהו חוסה, םוח 51. סס8זפוטו חס. 6, כזסק 01916 3 (2ס חוטחווֶָוו, 6
 50813 וחוז-טה 63הוסז סט טווח סצזפו, גקזסאוההווע 250-300. פוחּבְהסְג הז6 (זח 1952) 0
 ץפסהוו6 06 הקסזסאוה9וע 52 06 חו. ₪516 ססה6ו1018 זח 80| 06 9וחָהססַאַה,ה 8
 ססח5וטס1ופו ווחב 68. |ח וחוסחסז 0516 החרסהחה]ה1ב סו 0 858 6816 [וח6 |06 06 08/8081
 6וחהְהסְחּה טחסןווסח6828 2ווחו6 זווחס ז00ש6ה8(19 06 10 6חסזו8ֶפְו זח 10086 2, 2
 68818 ףו 66 63116 30, 06 580810. 540 ה0חחוח|51ז80ב 06 60718 5וחהָטְסָס וו. 8
 סז60וחסוסַפְו 66 א סזוסססא, ּהז6 0 68ק280ו19106 06 50 06 |ססטה , חט 876 ס1וסוהח1 חח 31.

 5וחּבַהסְהּב כס5003 6 (ף3950) 6וג|וגזו 6זוח6.

 5וחהְהסְחּה שםו55וגא , םוח 54. \/8חרוו, קזססה916(6 8 (2סחטחו18[וו, 6516 5/0818 זחזז -טח
 סהחוסז שש 100-150 סצזפו, הקזסאווחהווש 250-300. 5וחְּהְסְחַה הז6 (וח 1952) 0 עסחוה6ס 6
 47 ₪06 החו. ₪516 ססחפוזטוו8 זח 51| 06 5פוחּהָטְסֶחּהה 519708 6סהח5ו0וו וחש ז68, הפס
 5וזוס3סוטהו 3 ססז6[, בססקסזופ. |!ח וחוסחסז הז החוסההןהז וגח 03/6797 |38 חר|ןוסס. סו 83
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 6סאטאוד הד=ה ם/חםוועסה (הוס23וסּב) פוא פסמסההסו
 1 הספחוסזושא 7

 6( חוה

 ונזחוּבז6 6סחטסזפוזפו 6!16(סחו06 סו (סט. 6!517615510 סוח -60679[ו6, ע8 ץוחחו!סחה החטא(
 ז850טחפונ| 031 06 "תב8 ו" 3550 8הה חס ןח !068|ו18168 ח0851ז3 |3 5071503768 6
 ן-8 105% 30705313 06 0306 =חווחפה]ה 58 ₪0. ָס( ר3הסוח 3ס20ה |. זח !008וטז8 סט

 5וחבְהסְסְווס, הוה זו(טה|3 פו סווחוווזסוס וה !0631ו13163 035178.
 סזזוצוו וחטוסהןוווסז 0316 06 וסט. 0|517615516, כ1. //4550ז778חא 3 וחוסס חו[ /850טנח50| 51 8

 סט !3 (סזחטהחוז9168 086178 כ6החזזט 3 | וחוה( -60073[ו0ו.
 הפקטהחפו| 3 1051 וחוססההו| שט 6סחפו!(9ז68 600008 סרטה וו

 . | ב !טקזוה כסחוזט 6,

 זן וז
 (וח0650וז80ו|) =. [בסחזוסה

 םססזסתסו  סוטחחוחוסה 000008 18
 |[ 30081 ₪6 [סחוחוו|

 סחסז ₪. 61 זהסוח םוח ה... 58 14/8508, 0...
 סטק8 5הו0ז] סטטסהו שוח 58 ש8 ז350שה0 6 וסז 8500010| !8 000816 סוטחסז זח סו 8

:0/0818 
 1 0 סחשזפ !8 5וחַָחסְחּו 5 0858 06 זטשהסוטהו 10316 1טתחס[סח6828 00 5ח][9ח8

 00/9ח/8.
 2 0878 סוחוזפ 08586/8 06 זטשהסוטהו 580 5וח39001 ח8'8085 ז9ק8ז9]? 70816 51
 /9חס/818 זח ותוסחסז. =חסח85ו 5וחבָחסָווסז 5-8 .ססטק81 6ו 5וחחטח 06 80861 (טסזט  וח

 א[0חסז וח58, הקזסּבק6 10316 9095/18 זס[ 8]וו רז
 3. 519708 3וו 108/67 65008 68זח]9וסז 08/8 69וסז חו כז0190[ו0880, 080! 8
 58 3//ח8ח10828 סוחוז-טה וקטסמ סהז חט 6סז95סת06 סוח סווחסז 06 ש608ז6 95101ו0 פו זח רסס

 5090/8| ססחזזו ז8חה8ו
 009518 00087906, 9516 5/0818 !חוז-טח וס6 ןס5 51 זחוח6081. 08068 הפ 1 השט ס 8
 6סז95סווח281וס8ז8 םוח וטחסו 06 טפספזס 0510160, הזטחסו זסחטמ|8 08 8 080טה ססחוזט 8

 חופח]וח6 6טז9]3ח8 ז3הווופו רו-בהז ₪ חו! טפז916. 08הז 06 58 ₪30 0808 ח-8חה!
 8/8 חסה5113 0516 368 ח0חו58 - 00 רחוו8168 !008/3 6000018 [3[60]וו 8!( 868
 3/2וט] שט חוסוסחח8, וח וססטו זחס8/2ווטוטו סט !6חח8 06 106, סה 078 08ח8 הסחה. סטפ

 "חוסעה" חס][וסח6ה28 וח 80878 עוחפה חוזהו 18
 4. 0318 סוחחוווזפ השפה 51 0808 5טהו וחחו67 הטפה 0סט8 סוחווווזפ ו חוסו חט 08

0 

 0-200 58 08 סט םטפ. 8| 58 וחסטחטח626 00 500085 וחוסח]ווופ [שפ. 06חוזט וו 8
 םסססזטוטו 81 דדחסזסו

 60 וסז 85000101 סטטפהוז 57 68/6 חו םוח6 טזהחו

 ש/3550ז/08ח [וחסט

 8חההה

 6ו1טּהָזּּה פ5וחּהְטסָסווסז וח ןטססזטְו םסזסחסו

 זח 1952 סחוזט] ססחוססז81 =/ז8ו856 (0.0.=.) 0919 ססחהטחו!8]ווסז ז8ו0ח8/8 0 0
 08 50808 סזושוחס 5ו8/]108 5/חְחסְףווסז וס68/6. !818 0819/6 סטןוחטו6 סוח 18/6 זחוססההו(8

 0א000/916 !8 [=88]90979 00הוז98 8 זסז 08 03078 950 ח580וט| סו חטחס68 זח
 6סחוטתההו6, כו. ₪. זסז9ססשוסו:

 6וחּהְהסְָהּב אג, וח 5. ובוב \)חוחו חס. 6 (קו!8 5וחהָהסָווסז) , סזסקז\01816 8



 226 סמאמתתצ11 סמ ךדספתזפא ףד 0 אא

 וטסזפוג: כסוססז6 6קו, הטחחוחופוזפוסז, /ו058(8ז70 גטזההו, חוּהָחּבַקוסחַסז , (ב3006הח00ז0 קו
 סנקזּהעסחסוסהז6, 58080ווג 3006, 63136858, רוגפט הווה ףו (כווחפסהו !\/ווחהו, הןוטזסה

 06 סטסהוהז, חוגפט \/ווחּבו ףו ם0וחו5 533, סוסה 06 500

 ןח סהסוזט| 56זצוסוווסז ז81000856 06 6 !8ח03 (כסחוטחוו91638 סשזסווסז וח סזסחסו, וגה
 סווחוז-ס 81( 6סוחטחו63ז6, 031913 50ק(0חופה6 1950, 68 ם3הזו0 53רפסה , 33 3 פו

 \/3650זח88ה וחסוט 06ןוח68ו זטחסוב 066 תּבחהחהו וז /\זזוחסו 2001 סזה 8|01080!

 (כ וח(סזחו +6:
 דס+ קזוח החוו '50, 1טחסןוסחבו זח ןוטטסְשט| כסזסחסו: 1 ףז3סוחו[ב 06 ססקסוו סט טח 61001וצ 6
 30 06 סססוו, 2 ףססוו סזוחּהז6, 66 212 סססקוו ףו 15 סזסוספסז , 0 וח51וזטְזוס 66 73/00 זסו4,
 סו 26 06 ססְקוו, 7 תפססמ 1 סז6ח951ז8, 1 םוסווסו608. 06 350779068, 6%1513 טח 50118| 6/ז01-
 650 סט 0 680801910 06 5קו18וו2הז6 06 30 06 קהזטח ףו 608. 260 06 005018 06 !טחה,

 סו טח ססזפסחה| 60168| זסזח81 סםוח 9 קסז8ס08ח6, הוגאו|וּבז םוח 16, ףו 3טחחוחו51ז81וצ םוח 3.

 קחס6ם5 - םחפ4|[
 06 560וח13 6וח 24 אס6הוטזו6 [1952], זח כז626ה%3 זסט. /.-ו56ה|6ז

 ָססוחָוּה 56 0650006 זח קז620ח(ב וסט. רהז358וט \ו., (בזוחססז6 21008, טפו
 ןרסזפסוג, [רסזפ6סצוסו 303, והז םוח כהז\68 (סחחטהוווו סט. 6סוסחוסה םטזבה, זו
 6 חטחווזוו, וסט, (בחסוז8הזט הטוב, 5007018ז - (סצ. [רסזָפססטוסו \(!(3ץסז, ו06--ןכז6890ו016 -
 וסצ. 2868ווג רוצסח, ז65קסח53פו] טו סט ז051781ו808763, !ןוססצוסו םוגוטחו, ז6500ח58םווג| 506[ו6ו
 /5ו510ח, וּבז םוח כהז108 00|60זוטטווטו 06 ז651791/6876 - (סצ. ז\חוטז [ר3וחוסצוסו ף1 08800

 !|ּהחסו.
 סזוח68 ₪6 21: זס ט!6הו ה 516

 דסצ. =ו8סח|סז \וּבזסס] ּהז918 68 קז620ה]8 53 ןח כסזסחסו 3ז6 68 5000 58 3ח8!ו2626 זח 6
 חוהפונזב 1ףו 006 301וש08108 506[ו8 06 [054/91ו008ז6 ףו 8 56 טה 35 600016 סח
 זחטטטחהוטןוז63 חוטחסוו.(...) 5וחָחטזּב ?סזח8ה 660 08ז6 סח 08 0 !סצוזטזה 66 חו 6

 כזסקההח66ו 51001516, 0510 1630868 ןח חו.
 ךוחהחסו-56 ססחז 68 כסזסחסוט| 6546 טחוג| וחוז6 סזָפפַוִס םוח /וס|60צ וג חזו זו
 זח קזססוסחו ה חסה זהו זח חח, 68זסוח ה 0.0.=.-טוטו 6 66 3 (85ו קספוסווו(81ו !ס6|63, סזוח
 וח ווהן וגחסז (ססקסז81וצ6 06 !טסזטח 085חו66, 6ססק6391וע6 66 !חוק|6וווטה סוח 3

 חוצוס|6 ו 3116 0060\גזו
 דסצ. =ופסחוסז זסקוטחס 63 זח כסזסחסו, 58 13 וח(ב 0 5006 06 זחק|6וווטזו 06 חוו! 6
 פחה וחּוזסקזוחססז63 "| נקד ג ;םאד ה קה". | ה 3663518 סזסמטהסז6 3 105% 00 הססז0

 1סָוו 606| קז620הו.

 דסצ. זרזףס0סטוסו \!3עסז , הזהוב 63 זח סזססוסחחה ה10|וסזט|טו 600813 06 61513 זח כסזסחסו
 8'5 005 0 חטה68 06 |8והטזוזפ סט ווחסחו 681 ףו סו קהזוחְ]וו, 63 58 56 1ח5010, הז 6

 ּהוג 1051 ח60891וש6, ווחח68 ק3זוחְנו ססקוווסז 5חו זח50זָפו כסחוזט כו66876 ןח |5ז80|

 ךסש פח הזזט זס הז8ו3 08 קסחוזט 0650ה/00108 580([ו9| 06 זחחק!61ווטח 6 פו 8
 308 )| 8 זס וגח6|6 0016010 6,

 56 סז(8חו20828 טטזחוהוסזט| 601061וש, 68ז6 ז85כונח06 06 8[590 0 וחוק וז 26 88
 וחוזפקזוחחסז68 "| טקו8 כסחשט 0806" זח 05108 20| 06 3 000רסו0, 2108 |60
 09019ןווסז סו9זטתוסז סקוטוּהז6, טק8 סטחו טזח6828: םוזסט| 00 - סֶצ. 6ס0וסחוסח,
 סז60וח10ו6 60 חחטחוובְווו, 2868! , 650. 6 ז681791ו08ז63, ןּהז 6וח 88 וחוזה

 "| טסה ססחוזט 2866", ןסצ. | סזחסז 088.
 | ב זחסחסוסז68 ף60וחוסַו, 56 וה וז 6|81080 חסוהז8 6 ו 98 6 3ק!ו691וס זח

 סז361ו03 8 סטחו טז 283.
 1. סקההו2הז68 58זסוהו|סז זחוז6 חוסחרסזוו 601661

 2. וחזווחןהז68 6>ססקסזהזוצפו 06 זסטטסןו6 635ח168 ₪6 וחחסו6ווזטח, זח ע6060ז68 זח080ז הזו
 זסחוסווסז ו עהזפ(הוסווסז זח 680זטו זחוזפוח6זו "1 טסה כסחוזט 0806"

 3. ןחתוח[ּהז68 חטו 60ח1זזט 06 חרטח68 |38 סחוס
 4. |ח6ה0זהז63 |3 600681וש6|6 06 ןכזס0(\0]ו6 חר6 4018708568.

 5. | 008טז8 קסזוהחסהוה סט 3558 66|ס0[ ח91068078()



 ססתססנ 5

 | ב טווטחווטו !חוסזטוחטו 3| [ר6והח1ז6סוחו, חסו סצזפוו םוח סזסחסו, 0681 0 קסקו!1ָ3וטחפ 8
 וג חטהוהז, החח 5טס5סזו5 סוח סזסקזה6 וחוָןוּבוועה, כזוח סווסוט| 0 חטחו(9וו !6|063, 268106 2

 חווווסהח6 !6ו.
 סחוחוסו- 6

 ססחוחוטוטו /!9ז653| ןסח /ח(סח6500
 6סח008(סזט| 519100

 םעסטעחםֶסזו

 181[620ו0| 666533 חט|טו !ססטוזסזווסז ב/8חח 5376 0
 61601081 66 (גונ/סזח הוה חזט| םט6סעוח6ו

 - סוזטה ב וחסחסו818 |ב 20 טוס 2

 קזס20ח13זה זחּבו ןס5, ז2ו1310/6 ז660ח53ו8ח100ו !ס6טוזסזווסז ןכסחזזט 100316 ]6[
 זח כּהז16, ןח ססזהקהז3[ו6 סט כסקט!ה][וה 1018! !8 0316 ּהסזסקוהזס 1 סט חו 8[ סטז6ו/סז
 זח ןט טס[ !3 706 כסזשס3 06 זחססכ8ה0 סט סוז6ו6 ז606ח548ו8ח100] םוח 29 06068

1930." 

 וובה וח 30051 ז600ה587ר8ח1 68 |ב 29 06066 1930, םוחוז-0 קסקו|הָוס 10183 6
 211.354, 14.874 סזהונ סצזסו, (6068 66 [60ז020ה18 7% סוח 86051 1019|); ה 6 3קזוווס 1
 סוחוז-טה 1018| 66 211.427, שזו סזפטט חטחחה| 5.5%, !.6. 11.524 (77.4% וח 10190
 ססקט|הָווסְו 6שז6ו690 זח 1930). |ח וטחה בו 1942, וחוז -0 קסקו|9[ו6 10108 0₪ 4
 וססוגואסזו, חטחחהו 1.2% סזפוט סצזפו (3.010) , 4068 20.2% וח ססקוט|הָווּב 0שז0ו8508 !3ה 0,
 קסחוזט 08 !8 טוזוחטו 7666058081 (וח 20 וט|ו6 1942) 88 56 00081816 08 וה 4
 וססטווסזח, בט ז3ּהחחהב6 חטחחהו 1.0% 6צזפו (2.316 !) 30168 15.6% וח ןססווזסזוו סצזפו 06 6

 ּהָוּבוג וח ןטטס( זח 1930...

 תחחוצ=... סססטעאשאד=... גחחוץם...

 םוח סטט|וסהְזוּב [-זה1סזחוזבז68, הקהזטז8ה \וחסזו 11 אסו6הוטזו6 1883 ז6קז0066חו:

 "םוטהםהזו סוח 5816.- [2ז90טהה 3!81חה 80'5 081 סזסוח6 6516 101 !ססט, וח 8
 ססזסחסוט 51 201058ח), 68 םצזפוו 66 |ססטו50 |8 5816, 600 0ט| 06 זו, קז0185ו0חופְו
 ססחופסווו, שפסחוו 0ס5650, כס5050ז פו ססחוסזסו8חְ]ו, 58-פו |8 זח 08|18פו[ב. 080ו |[ 12
 ססחוזּבז עסז 6 סאקטו28]) סט 10+. ד זחחסחו| 06 סאקוט|?וטח6 6 10816 הקז0ק81|0 300068 06 5
 2וו6 ףו רסווצוט| סאקוטולוטחסו הז ₪... הסטקטח 00 הז 1806 80081| 09חרחו 6 500 88, 8

 3 61518 צז'ס סז008, 58 8 56 018 צז'גח 1801".

 פו 6וח סז 356. - זח ססזסחסוט ףו 201068הו זחססק ףוסההו|6 זח 00 567105. כוח כסזסחסוט
 50 2100, 08 8 1051 8]00 6אק|281 טח סזסז950ז [4010ח51סוח, 6876 518 0|800 06 צזיס 20 חו
 51 8'5 ססח519181 זח 101008וח8 08 6 וטח סזח 10816 0061. \וסזוצט הז זו טח סז6ווחפ קּהָפּבססה

".16 

 סוחוז-טח !3ס6| וחוססהווו 66 63176 0 חחטהו19163 =טז6ו8568 (\/ו!028168) זח !וגחּב חו 9,
 ּהוובחו חטחוס|6 ס6וסז 6916 (36680 הס םוח קסז8סח8ןט| 53[ 3281 | 6588/8128 3 וח51וזטוווסז

 06 851510ח/ב םוח [כסזסחסו |[8 3008 8.
 510ו, |ב 0החחוחטו 06 ססקוו םוח 5וז. |.0. 0028 13, !טסזפט: ד3|ק8|הזט 10ו86, 6ס0ח18סוו
 םהצוט5ס0חה 31803, 5טז3ע60610876, !\וספססצוסו 051, 382ו0ח06, =ח060| 06
 008000, םזהטה 5סוסחוסה, 060800 - סחוס, וה דוסז8 5101, 0081970858, (ל0חח
 030108, 3ןטוסז 0031870858, סה הז|63הו /גח8, 06 סו 50זע8ה8 |38 8|[500 2800, 65
 -החֶצ, בחו, 50018 06 1010, \(וס500טוס| סטזוס8, ז0ו10ז6858, (2סזטסוט /89ו6, סח 6
 509זצוסוט, (סזטסוט כסחוחוס8, וט6חה 51 סטז6(3חו8 טסזזחו(ס הז סוסז . | 8 גלווט| 06 8ז8הו םוח 51
 קסוזט [בז65 22, 1 (35וחה 6: 08812. /וסו86, ה0רוחו5וזה1סז , (בהסזםסז \8ח]8, ו
 5ט00ש08ח0 [ וזה, 1670616 06 56זוסוט. 1.8 08ח1וח8 סספ164508 06 6 517808 6( הז
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 ז9וחו[8 ןח 0ו5002/ןוטחו|6 \/06תוטוטו
 518 וותחקספוטוו 09 3 58 095076 5! 3פּוספזחַפ 06 ח8חו6 וחוזסהְחּה 5ווטה]ו0 8 ז008וח8[ווסמ

 םסחוזט 8 3088 0 ו003ה8 68/3 8 וחקזסןטזבחוסז 06 הוס
 כזה סזסס|6חהה 6516 0323708 סּבהוסחווסז 505ו[ו. ...[20516 סט6|18 סחוסח650, 08ח8חו]
 בו 051 חסה וטו כזה 6356, הוז סז]31, 3820, זוחס|0 0|6350ז 10516 0ש[901ו 8

 וח סחס8 51 1ח29517910 סט סהזטה זטסוהה6ח(ּהז8 08 503000, 5וח3חסְפו 05ססחו0ו!8, 010.,
 13/6560 0/8/6 00516 4808 וח ססחרקו00ו8 51370 06 סזסחוופסטו[816 ו טחסס חו 00816 8

 ₪8 סופחו סט8חוט] 06 ו
 וח 3098518 5/08]ו6 בח טז חר850ה כחוט וסחחפחז 06 8 וו 58 0ו5זחסטו 5006, ופחוח פו

 503 8 וח ח]9/96ז6 סט יכוסוט] 00. 1008
 חו חו וטפז 858 08 08/8 58 ₪/ח6][וסח626 ח68הו1ז0זק1 5-6 2ו/6 סח[ 38 686
 09/ סטְזוח זח זחו68 35ז8, ח6095/ו8[]8 06 וףוסחה ו 00ק3ז32/!הז0, 083ז בב 06 1

00 
 ה!/חסהח88[18... 501180... כזזגחוו

 616 םזפט 08 וחופ[ש81 69קווסוט| סחההווסז ססקוו הו חו החוט, ףסו, ח68|ו6ח18]| ו
 ח90950ו9[ ₪38 3600... 5060170] סח החו!סז 18 חה הזז 510. 1 3 8]9 !ססט|טו 56 8
 ₪908 סז68 סטקח ססחוזט 6. כ םזטה8 06 6ה/סטז3, 0 חו8ח3ו9ז6 5! 0 3/וח0ח18]וס 00510| 8
 5/9808... 157 סח8ההו 06 3זחסוו סב זוח]ו 8 ס8ח 5'בז חו 308008 008 200-250 08 ססקוו 8ו טחטו
 םהחחו6 580 8 3חרטווסז סהחח] 1873 חוסו טח | 08 סספוסו!8]ו 30 1051 6328]ו חוז-ס 843
 5ו 8 ססו זּהסוחו זח 51876 06 סזסשו2סז31. 2608518 0818 5וטְ]ב סחפהווסז פו 35100138 00/8 0.

 58 8ש/28]/ 35קז3 חס 3ס0וסז 08 58 סטופח חסו8ח21 50888 (סז-.
 ...68ח0 300988) 0/]5/108 50 סז02וח18 !8 63ש6הו פו והבווסחו, סח 03018 53 ח8 090/358חר
 5 הססוס 51 שסזח ז3ססח8 09/6 005181818. 06 סס חרטה הססזס ₪ סוסו 81 (?סחוטחו18168 סוח
 םסזסהסו הזח ואז סזוחסוסוט| 68 סטו 58 56 1808 5ו ססחוזט 6השפחהו פז \ווהבוו8חו זח ז9ססח סט

 חט הזט] 00 818ןווסז |
 ...הפ10018חח וח51זט6[וטחוופ 51 0/5סס2ו[וטחוופ סש. זח ססחווחוהז08 301וש0[וו 8.

 82 רז טסה 600[

 6=אזהחהו ג םצחפווסה פוא חסאוהאוה
 ס1וסוטו .ט06%68ה כסזסחסוט

3 .0 
 = 1942 ווגוופ 0

 ססאו אטו ם א\הםְמא|

 וח חטחחפו6 כססוט!הָןוטחה טז 54, םוח סזּבָפְַו כסזסהסו, 6 קזסזטחה ז65060+ /8 זו8חה 8
 טוח6 טסו 8 3ססז68 1ח8ו( פוח6 עסו(סהז68 כט. 0(3חְוטח6ַ 06!סז 06 וז.

 זצסו, 6שזפוו םוח ססזסחסו, פטחוסחו 0 קסקט!ּהְוושחס םהפּווחּהְפא ןכ6 כ3חו8ח1וג| 360510ו (הזו,
 זווחב ח850טְָו ףו 66500 801, םוח כהזוחְנו, םוטחוסו, פו 57 8טטחוסו ו וחפוֶפַו כ6 3005% קחו
 זצסו, סצזסוו םוח כסזסהסו, 1366 כהז16 חוסה וח 3558 6טז6ווסז םוח \//60חווג| 3%
 ס8זו חוסו 00818 חט הזח 605004 צזפס 3(|3 5ו3חוז6 06084 003 זס 4063903 פו חזו

 68 51 6| ח6-8חה 18001 חו010080נח 3 0308, סזו 66 6916 סזו ך3ז8 8 +
 68 58 וח6606חו חטחחו 6וג 8?טסווג] קחו !ח06ק6ח00ח3, קהזוחְווו חסֶפוזו - !ב חסה הז

 הוחְסו - ףו-ּהט 031 58חָחסוַס סט (0]ו 003 ו | ך הזו !13|3|30.
 וח 1913, 68 ףו זח 1916-1919, סטזסוו םוח זםחטזווס ססקט!הֶזוטחוו 8605%ט0ו סזהַפ, הט 1
 6סחוזופטוה וסז 66 53ח6 6 10316 6 חקטה|6 06 טקה, 3|3זטזו 06 69/3( סטזסו םוח /0ח]

1 
 וסחוה, ץסוסזההוו, וחטפו, ע3ּבסטטס|6 ףו סחההוו סזסשפחווו םוח 300516 [82008ו0 6
 זבסחוההוסו, ססחפ1ווטו6 ו8חסזו8 860510ו קסקט!4ןוטחו, ףו, 00/80 ּה\ּבָפּבִחחסחְזטוטו 68/70 [ז8
 זח 63ז6 6 חוו (6ח6ז3(ו, חסו 51 5וז3סטהוו חספטשו ח6-הזה הפס ָףו וזהו, 31ּה5ָּבִחרַסחַו 0
 ופזסוז ףו 30806 זוח 1ז60ע6ח18ז68 ףסס|וו זסחוהח651, סזוח הפוחחו!הז68 םזהוטוטו ףו1 סוטוזטחו

 זסחוהח6 .
 זצסו, 6צזפוו סוח ססזסחסו, הובטח 66 663 סטזסו םוח / 60חוט| 46081, בז 1051 1ח101003וח8
 סז626חו זח סזוחס|6 ז8חםונזו !3 0816 חו חו10510ו|8 06 חרהז6 50|ו037ו1810 0703568(0019,
 [85ס0טהח2800 |38 ּהססוטח|פ ך הזו פו ה חרפחו8 וחוק טחטזטה בחו 50505 60 8!6ח, זח 0

 חו85וצ



 סתסאסנ1 223

 8 ססזתטה ּהססזס סט הטוסח!ם][וו6 063/68, הז סזשהחו281 80ח06 5000/8/8, 08 סז סזוחרו ₪8
 טסו, 08ח00-ו6 85/510ח]8 80/68/8, ססחוזס/3ז98 !ו8ו6וסז 08 0ש/09ח]8 8 ס0ז508ה0ו0[

.0 
 0818 06ז508ה8/8 טסז סזוחו וח ףהזב 0 46316 68/08, 008 6876 שסז 1 חט[ 901916 9

 50010319 /8 603710708ה16ה10/8 0016819, -
 [-8]8 06 תטוה הזו חרהז ... חס עפססוה 5ו/ו[ו ה ספז8 5סזןוחטו כטפ. רה1סה)  זחרו[8ח0 -ה
 זסחסוטה וחסס/81, וחוזט681 508 08 0 ץסוה 98/28 חש 00318 80000 08081 06 זוחוס|6 4

 2/6 חז3ח8 800510ז סה הו...
 חח עב זטסהחו, ... .

 79500: 907918ז-0078918|
 םסז |. 09/5סח /3חסוט 16/0[

 חסאה1 !ווחסזּבחטו זזפחטתוסז 6הזפ זזבחפססהחה 6שזפוו ז08[008])
% 

 וזוצאשתההוט
 דז6חטזווסז סהז6 זזהחפקסז18 6/ז6|| [6081זוהָ+ו:

 דזּהחפקסזזטו |
 ס ףהזחו(טזה 60 35 /9ָהסּבחַס פו 2 ע1ָסָּהִחרפ 8

 וחוטהז63ז68 !/וסטחווסש 16 2666 סוס 3
 קו668768 םוח /וסףחוופצ 17 [כ666חרסזופ 3

 זבטוה: /וסחווסצ --| ןכחו6-(26זח8ט1ו- כסזסחסו.
 (בהזב \/סוססוח6( סקזוז6 6 סז6.

 סקס הז82ו(הז68 ו ס6חוכהז63 זח הזהב \/וסָפְו-06זח8ט1ו, 0טק8 6876 כו668768 5ז6 0ז0ח0ו.-

 דזּפחפקסזטו |ו
 ס ףּהזחוז(טזה 6 35 /008ָ9ּח8 פו 2 עּב108ָח8 58.

 וס הז63ז68 | 0603768 !\וסשחו!פע 19 266606 43
 6510| קזסטזבוהוט|טו 68 !3 כוחסזטו |.

 דזּבוהפססזטו !וו
 ס ףהזחוטנזה 6 35 ץ9ּהָהְסּבחְס פו 2 עָהסּבחַס 0858.

 ן|חוט הז63ז63 5ו כו068ז68 !/וסחחוופש 22 660868 43
 36610| סזססזּהחחוגוטו 63 !8 וחסזט| |.

 דוּפחפססזט| וצ
 0 ףהזחוטזה 0 35 /9ָהסִחַפ פו 2 עהָהסּהַחַס 0358.

 ןחוסהז69ז68 ו 663763|0 !/וסףחוופש 23 2660 סוס 4
 365%0| סזסטזבחוטוטו 68 !3 וגחסזו| |.

 ((0ח8|179 םצזסווסז - (כזוסוט| .טס6168ה סזסחסו)

 6:31:86 סחסז
 6ח1ז3|9 8 =צזסווסז 6וח סח החוג

 זח 0א00ט1הז68 06ו0/(808ו כזוח6, חח 50511 |ה קסזסחסו |ה 0818 06 26 א|| טפח
 60186( 0 00/60 (0|200178ו...

 ...ףחח וח1וו631 5/ 06 ו6זפח חוז0808 5/1ט8[וטחס זח 908וטזב סט 608176708 =/זסווסז
 09087908 08ח8 |38 8008 0318 3 505ו1 זח כסזסהסו וזפו וז3חפססחטח סט טח 10ו8| 00 4721 8
 /0סהוחהו. וח 2008 08 26 סז86 20 8 50511 3! 08188 וזהחפססהח 51 טוזוחט| 66 1379 8
 /סקהוחה]ו ₪8 63ז0 וזפח 8 1051 5 טח ש8צחסח 0 610018, 38 /82ו סזפסטוה 51 0 08ח1816 8

.3/0068 

 םוח זסופוש| 7ססהוחהןווסז כהחב 35182ו סזב 11 הש 1051 ז808108]ו 81 0ו808]/ 5סז8 68ש8ח)
 410, ופז 5סז6 \ווחאוופחו 247. ...הזח זס51 וחוסחחה]ו 08 וחופוזט| 08 !תופזח6 8 הקו
 זססּההו2הז08 ו 3 הז3סּהחו, 158 טקה 0318 06 1 8 86, 0800 סז3פ0 )| 81 0 6[ט| סזסחסו
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 החחוצם... סס6טםאד=ש ... גחחוצם...

 סע דזממ

 616010 6קסזהו זח 0 5הח15ז0 0 ]ותפ 0 620 זה
 הס 1 1943, זסקסוו6ז606 5ווקזסטו(6ןוווזסזווסז 00 6 6[
 תויסטושזח6 6 60+ ₪6 ףז6וש, ןכ6 ₪101 06 הוותוסזס56. 620007010 - ות
 סו 56[ 66ןסז זתוסזָפזו ותו -ס טוס[6 הסחוס חוו ₪ כוון( 1 1560 4
 סוס 51 0060510 ו זו[ וותסז 6]סוווזה 5ווקזסהו6ח650. כססוותוסת(66

 טסזחו] 0 זס 611 כזו8051ח+%:

 0אזחגו ג ם/חשוסמ םוא םסווהאוה
 ס-וסוט נטסםזך שבא ססחסהחסו

15 6666 3 

0-6 
 60ח3|178 =צז6ווסז םוח

 סבח 8
 וסוג 1

 [כסחרחוו!8 זו, |
 וח 009798 ז9זחוסּהזספחו 8שז9ווסז םוח דד3החפהחופ1ח8, הסחה סחסהז8 8 6 8

 (/זח6|810878:
 וח טחח8 וחוסח/8הןוווסז 130018 06 !8ח08 יסהסז זסוטסוטז8ב .טס09[טוט| םסזסהס חו 3
 ּהסזסס הז כחה 68חזזטו] 8ןוסחה| 06 ורסהוהחו2הז6, טח חטהההז 06 5 5/3000 68976 סז 56/)
 ססחוזט 63ח1וח8 81 םסחתווסהז6 00ו901וש9, 6850/6 !וססזפ 0978 30 חפטסו6 09 ז908ז3ןוטה)

 וח60סו816 ףו וחספו!8וס 0816 זח 60510006, 68ז8 טסו 50ח₪/ 00ח1ז 6328708 8005107 6[ -
 818 6 חטהוהזטו חבז8 פו החטהה6 6.500 06ז508ה8 08 58 ז9וחוסזס, (0סחוחט| [2ז91801 8|
 2ט09[טוטו ססזסהסו, 06 0828 3סזססההו ספןותשוס 006 !8 1סזט!6 5כסחס8הזס, 3 068 38

 5! וח סזָפסופ 63שחו פו ןותהוופהו 3 ס9וסז סחףוחהה סוח סז358/0/6 05000108. - |
 5/87ות ספחוזט סס]וחפזפ8 1 וח 08/9/9816 סז399/8 טוח .טס] ₪1 8חטהוס: 28ז308חו 8

 הסה[, 58 ₪6 זחחרופו 6שזפוו סח שוחה
 08 סח 853 8 חח 90הק8 08 9598פו ה 19! !ה3ו6חו 51 53שח)
 םסחוזט 3 סז9וט8 וססו!8ו6 ווססזס 51 8 סזססס08 00/81 !8 ז3[008ז08 וס, השק 8

 8 סספוסווה[זו6 כסחזז ז98/28798 900818 8 08ח1ו09/סז.-
 וח חח 3ססוטוטו הספ, זטחס]ןוסח6828 ססזתופוטחו 5000/3/0 כסחוזט 517300708 זסחסוטה|סז

 9170 851510ה[8.-

 כ85ו הסזסהק6 06 טח 8ח 08 21/6, חח6/6 0901 ב0 051 30/8918, סשזפוו 33300 4
 חרוןו0308 08 6או519ח]8, 088 וחוה 8 08 58/38]/ | וזה זסחו 491 הז 95101 ססס/8[וטחוו

 0/798981) זח (9ח979 סּהטקסז3, וסופו ססחותסטוס 00818 סטסטזס5 !8 3088513 סקסז4.
 ספגה 58 198/28 0 5003, זח ןטזט| ףטההוטהטוטו ססחוטט[וסו 0א0/]060ח8/8 086 08

 00/9091 ז ססזסהסו, 3 חו( חס וזחסספוטו, 0908908 הקזסהק6 ח3/סוו918 סוח זו
 וססה/חוסו 80 06 וחוז0ןוחטו 006 הסזסס/816 6876 56 ז8/ח(סזס,

 ו!ח 800768 /0950ח/00ז) וח90/816 3 68חווחוס בחר סטוק הז[ 0 088 0וח 082878, 5)

 8/וח6ח19/6 085878 ססהוזט סזוה6!8 26, חחח 8חס 3 ח8 3סזסשו2וסחה זח 081181 8
 60/81 086 שסחו סח 8ןטוסזט| 5.
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 ת6תב%6ָפס 6גע6 678וג 8201 1ת68ז08%6 60 1ת%6זתה(1 61ם [הקהץ 6 0876 1
 (יגתפקסנ+הוג 8016 [ססוגזנ 66 6א%67תבנתה6. (:0ב1116(01 01ת 8608% 18281 618וג גת
 0616 תג81 310816. [כוג8 סוגתג הז%8 01. 48%2, 105% 0פס01ת+6 81 60 ב1161
 0ע70108560 01ת | 1סק]בנ[6ט, "ות%6עתה(11 1הקהזוג]גגנ תסאטאהתה 83
 הנסטנ2נסתהץנג וג 811ת20ת+6, 86 78ת68וג1 6וג 6%6ע6ת16ת66 060661, 187 1
 +8121וג סוג 680876 סתב6ת68%1". 1צוגנב 8נרג] 66107 גובסז61 גת 80056 18287 8 הזןתפ

 צסס6ת(וג] 66 80%, 1650011 66 20% גוג תגָפ1+ 01ת |81
 ]מ 6010ת1116 (1801וג 61 118161ת+1, סּהתב6תנ1 56 תי הת68וג וג 68116 16 68] תגס+
 06 18080 1תשציסק + 18 01 תבס01 30801126. /0668 81 120116 86 ןכוג608 1ת+8]ת1
 ף1 גת 8106 סס]סתננ 68 /1תס], 1צ6ת6761, 39108, 1 הג01ת6%, 1ג601ת16, (22811ת6+ 1

 גת 161.
 126 456664, םוג +60116 רג108% 68 תגנג 66 6761 עסתב4 1 הוג 105% 60811 6

 הוג116(6011+8 ץסתבנ8ת6 ?תוג61סת סדנת, 05%6 [לוגש, 0870 1-8וג
 זמ '8תפת19018 8 תגתס(10ת88+ הקסהק6 4 התנ 51 06160111 08%8]גסת 120 31%8,

 6916 תוגו הזעה 6806 1.500 6161 80וגָפ1 1ת \/ 661111 6.
 גתוג+נ 1ת 182816 1תוק16) תגוגנ66 611 581ב8 2ת1תבק8+8, 800018 8וג 105% וגַפ1נ 8
 011617166 תבוגתסנ 17616 ָף1 קוגנ+הָצ1 נב 01001106 106811581 68: תתנו, ()00000%8 ,
 םססצסטסטאה, 62001תב8 פג 4156 [ססוגז] 66 11868 8תבגת(116, /וג[+1 011ת+76 800018 תוג
 5-גוג תגא1 1ת60ע5 80858 ף1 8166 51166 5-81 1ת+0075 0611 58818108 208

 ןסת+זוג 50% 68011 1
 זאוגתנ הזוג] 50%81 81 תרסזץ11סע ות 4ת0ַ0ג] 6ט61]סע 6ק01+8+1 01 [0תנ8ת18 8

.66 80.000 8210876 815 
 . גת 018%(16וג] 1ת15%6זרג]וגג 4126011102 1ת667ם6, 61ם 0161071166 3
 (065%1ת 8% (?0ת פ111וג1טנ 06 62016, +1תוג% 1ג 12 תסנסנב 16 1943), 10211118 68, זת
 66וגניפוג] גתגן!סע 1941 - 1942, 01ת 6828 6106 תב1110ע 66 1\8-8 1916 1 8 1ת1081-
 ס111+8%11 16 8518%0ת%8 1 קז11[0גא16" וג תבוגצנ( 1ת '['18תפת190718 59.292 1
 06 סז+8+1 גת סת 818, 01078, 68176 וגכ8 שגב +3 1. 62810, 6556 160 ת1016+8 .
 6 6011816 3 626ת+78101 [9טי61101 1 1סתב 81, 026 8 12108% 136180118 8
 1ת66קוגווגג התט]טנ 1948, 8 60ת5%8%8%, 26 0828 18ק0]081%6ע ןכזןתבננ06 06 8
 סכ626ת%8ת111 01ב 6616 82 66 1(106811%8 (סוג 0 ןכסת6ע6 ב81 תב826 8 601761101)
 08 וג פט הט16(ג18 008. 70 66 תגנג 66 0טע61 01ת 061 0601811 01ת סת.
 1868 הסנמ 1ת סיס 08 1ת 169111 1107(106811%8 6וג כסת 676 תג 81 תב168 8 661107
 הז גג 81 5וגקת 8ט16ןגנ% 1/3 1ת 86654 תוגתנ הז, 0108 668. 25.000, תונתר הזוג1גנ 1
 ג] 6ט-6110- 06ק1[01%8 01ת תסתואתנה 6816 גע [1 םוגקע8/10(ג116 5-87 110108 8
 95.000 511606. /45%8 180818 68, 5682061 011 תוגתב 8נרג] 1]%0+8 81 6ןקסז+811ןסע
 66 175.000 66 6טניסנ ןכ6 001 ניסאן 8הונט 95 .000 וגס הט16ןגגנ60זנ, תוגבר 8וג1 1
 81 תרסז+11ס0 6566 06 008. 80.000, 0608 06 60138 6580118168 18011%8 66 001 1

 תרבו1(11 1.

 ך'גתסזננ 66 821 81 6061 66 תג81ת6 +1760וג16 58 8516 68 ןכסקוג18118 סת 8685068, 1ת
 ש0ת678] (6וג 6א60418 וגתסש 6161666 611תב1ת816, 1061888%6 1 6א070118%66), 8
 ּהוונ6 0 8%101101ת6 +01678ת%8, 8 תג8ת1108%8% 1תֶש6162016 1 ססת1ק ה51וגת6 [8(8 6
 6וג(6זינת(616 ןכסקסזיוג]וגנ 6טניסוג, 68 תבוג]ץ1 עסנב 8ת1 ף1-הוג 71808+ ץ8(18 1 8
 ק6ת(נוג 8 58148 661 666 18 תבס081%6, 68 וגת תותר הע תגהע6 66 6(06%8ת1 זסתנאתנ אוג

 [05% 015%1ת51 06 5682111 157861 611 ב60 8118 "122601 81 00
 זצ סג , 6טדיסנג 1 סתנ8ת18, תוג פוגתל6נב 82 כוגת +0, 1- תב 107%8+ 66 תבוג[5 6
 681811 תַסָפפַעַ. 1008 [ט6תוגזנ 1םפ8 תט טסעג ק6תתג66 תגתנאתטנ 51 תוססת:

 [8151068708 8016 81רג]וגנ 1500116 1 כעס[ ב6 ה תרב6נרבס1י161 תב 870111107 01.
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 זזת תוטתנ הז 1ת50 בת 8% 66 6שיס] 011ב 1285819018, 010קס1[1+8 1ת 185184118 , וג
 תמוגנינ( ןכ6 זוגתנ . (?0ת1ס0זתב 1ת5+זוג1(6וגתג1סע 01ת 11 56+6ת10116 1941 , 8
 6שע0]61 601ת 18281616 +8ת21% פו ₪ם00001 01 288878218 ָף1ַ ק8תם8 ומ

 ךדת6ת190118 56 ג 1866 ןכ6 )05, 1ת ססתטס816 06 תב8א1תב 1.600 18086.
 601858108 5-8 18606 1ם 1טתנ16 50%6תג0116 - 00%0ת10116, 1ם 60011 6
 10816, (?1₪ 91 וגתססז1 2828088, זמוג][11 סע8הוג ובס1(808 1ב 81ת6 06 טעה, 8
 81גתב6ת66 51 18178 161 0 ןכס510111%9856 06 הקסט1210ת816, 18 וגת סנוגתנ 66 06] קוגזנת

.6 05 
 זה ז8קסנינ] 66 התסמ6%8 תז.2 8] (00תב1פנוגתננ 1801011168 ססת(סנמב סת םוג]וגנ
 תו הספא]וג]וגג ]סת /.ת%0ת6500, ת6ס 878%ב +6%(וג 1 5-8 878 08, "01 סע0ןת[]
 81[/1י6]וגנ1 (?80107 (10ת0781, 6טיסננ 6816 וג 56 טסע כוג068 (1ת6 1ת 600816, 6 נתת
 תסקוג1ת+8, 116 01ת 00818, 58 116 6א00ו1(118". 1ם 8005% 800ק 88 1808 1ם 10 גת 0
 ב . 64%6 0 דיסקה כסת(נונ 608. 100 כ6ע808ת6, וגת06 טסע 1 80וגתהָו1 1 טפט 1
 001 ע81בהָפ1ַ 1ת וגזתנה 00108ת6107. 1/00060ת0ת1ג1] [4סֶפסה /\. 8 00601878+ 1ת 8
 ססנמנפנוגתננ 68 8 6%60ו0%8% 1ת+00181 1(01152021וגתת1ן16 08%6, 6826 8וג 8הטוג6 68
 7620168% 1ת1קטפ687ע68 8 61708 900 69ע61, 01ת%ע6 001 60801181 060 1

.6611-61-01 
 04001851 81856תב 8 108% 1ת+ע60וגנת+8+ 1 ןכ6ת(ונ 601618100 178560. 2606 6
 86018 68 06] כוגשנב 5.000 66 661 01ת 2858178018 וג זבוגז1% ןכ6 (1זוגתב 58וג הוג

 105% 1תבקוגָפסּהְונ 16 תג111+8ז11 6816 11 1תפ0+68ו1, 11812%6 016 8 170066 1צ1501ר1.
 190611 06כס16811 1ת [1+0ת18ת18 הוג 105% הָפס2ַהְש1 1ת ב56 גה1 60 6006 1
 ךטס6%616 /[סק]בנ16ט, '1וג1סנת ףףנ (ז01%8, 1ת %1תב 06 1ם 1051 ןוג66%6107 תוגתב 8נרג] [סצ
 ג (05% תגוג5!1 תגה1 160108. /\וג116(2011%8 ץסנבהת6 הג 870084 101 1ססטען, ט6
 6שיסנ1 6ע8וג 0110811 58 1001118868 ָּף1 1ב 6876 118050178 60ת811011160 18810, 01

 06 תרוגת6א 1 11601.
 סנסנהז1ג 661102 06ק1[01+8 !ת "178תַפת1ַפ018 8 1080 06086016 006 קי,
 13ןסזנ+8%68 פוג10-08ו1 66 086, גש 1 כס]ג, 11ם0 1תשבספוגנ(1, 8180וג11 66 סט 1

 10681161, 1ב 106וגנת+6 6816 תוג וג668ו1 80420841 כס 201 1.
 [ת טתס]6 1682071 תגנס1 1ס6וגנבוג 608%6 10-12 07508ת0. ,\](11 100111802 זנב

 81 קסשב , 17086 ב8 28211, 0817801 ָף1 8166 10011 תב 012866.
 אוג 6א15%8ו1 161 0616 תג81 610ת20ת%816 ססת1411 60 1016ת8. 6028 58 -ַפ1 כיס 6
 608 8111616, תב011+8608]8 הוג עא בוג+ וגס ה1ת16ת1101 וג121תב616 ]וג6נרגננ 66 6
 תגהנ 15כוגנת68הוג. 08146 תנוג]+1 הוג (0ט6ת1+ 007ָפס60סַז1ַ, 187 11(81 50 18ב68וג סוג 1

 016 6816011 1 8166 1051וג1ז1 ב6 ]16,
 [זתה גתוג]וגנ 1941 - 1942 8 105% 6טתבנק]1%8. 6'1תב 0781011116 1081%6 80821146
 600111116 1תונתבהת6 06 1001116, (081ב0%08 פ1 01116 הוג 18006 2601 66 תםגנ 6
 ט1ס01תג6, 1ת קצנתנט] ע8ת0 זנת(2ע6 60011 ָף כ80ע8תג. 1סז+11 07811 8078תַפ1 1

 הזוגת1[68 1ת שזסקנ ססתנוגת6. ,
 [ת '18תפת15+18 , הוג(ס-1284116 הוג סעקהת128+ 1808176 51 601סתנג 66 תגוגת68. [ם
 800566 182816 61 001011, 81001866 תגפ1 8108 גת גכיסק10708 !13וגשרג]וגג, 2001 66 נג
 66 6טע61 גוג 056 03600+841 88וג פוגקוגְפ1 וגתסע 6001111 66 18+ 1נבק081011 6

 1תנ ג 1%

 ןזכגת סנס נתוג] ןוגג 100656 1500080וג, 16106011 )וג00(וג]וגג (10108, 1ב 6

 1941 ָףנ גגתטהצנס 1942, 2001 06 תגננ 06 00961, 01ת 188616 000%
 כותב 8תסטאה 1 4111006188, הוג 1056 64601801 60 )הת 0 זבנג יסתב8 תג 1 כס] 111

 וגס 81ת16ת1 1701811 1ת +ו10616 5.

 1 188נרג] 001078, 6תוגתב15 18 נרג] תגסזש11, הבוג 105% 06014811 חו 6

 תבוג1(1 0טע61 גת 06001 א1סש]110ט. 40086 18081, 1ת5+818% 62181 6 תמ8]וג]

 םונקו]וגנ, 628 1ת60ת]וג?85 סוג 201 80 וגז1 66 58118 ק]1נתנק8+8 51 03216 66 0

 וג67ת168 2817088 06 תג112811. 126 תגוג166 סזנ ט6תס וג 66 20806 גש 06
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 1תתבסזינמ 8ת+81768 8010 801וג1 סטניסוג 18 סוג 01סנונסת, 1018 66 10616 4 6
 'יסשנ סטיסננ ןכ620ת11 18 1תתנסננתנ4ת%816 ןכססוגתב 1 7 תר1112811 0טס] 1ת וגס
 סוג 506תוג] '1 4. 36600101 1911, גת 146ק1תב6ת0)1] תי. 29, 6876 הוג 61% 58 8

 סתסנרג] 8010812]וג1 6טניסוג, הוג 105% רג6151 66 08116 תג11128711 סת 1
 001 8-8 8 סוג 6ק6210נוג:ב6 1 0% סעהֶפּוג1 , ג018911 06218ת(וג1(1

 תוגתב6י0 8586 100116 1ת 8 ת0וגז116 כסוג18+16\ 1
 םוגק8 6וגתנ 6211148 גת ןניססספוג] טפט 81 תז. 46% ₪1ת 4 גוג]16 1940, 56תבת8> 6
 ןכזיססוגזסנרג] תגנ11281, 6801%8ת זת 626708 [כוג68 115811, 8ןוגססתוג] 06 זננמ8צ תש
 [סת /890ו ָף1נ 601061 ב6016 1ת 620708 62. [31ת401650ו0, הגג 108% 1תבכוגָפסהְו1 50 6

.1 5 1 081708)1 34 ,10101 11 6876 011106 ,061 
 868 ץונתסתב 86818 06 6061 תבסז(1 וג12610ע 1מ 681128 8תנ1סז, ןכעססוגתב 81 6
 8106 68018שצי6 6816 גוג 105% 288166, תוגתב הנרג] 40481 81 1651116107 56 110168 18 0.
 16מ(נסתהתב 1 18ןכזוג] 68 108166 גתגוג1(1 עסתב ה תג הוג 350וגתפ 661 1ת 6

 0890, 581ט80וג -1 85616] 06 תוגז18 סנ1תנ1ת 811107 06218ת1וג1(1.
 [ת %08%8 קסז1סה08 60876 8 ונעתנה+ התה 18 16020708 182001ו1]וגג1, 858% זת
 ןטס6ג1 סץ0תסנ 68% ָף1 גת םטססטנתה 06 ₪0, קע1ק08ת8ה 8]78518 0826 8
 05/3פו118+ 1תבקס(1ט8 6ש201]סע 8 גוג(, 1ת 260181, 866181 08180007 1 001

 60586061ת(6 68 1 \760ם1ו11

 ךיעהנב515+118 - 106 016 108166 51 016 51108
 [מ 2גוג8 06 19 הוגסונפ( 1941, 18 '1'גפבגתה 56 16616 וגב 06% 1576 (10תתנ תג
 1 תסתנ84תנ8ה קנת 68176 +0110011001 01ת1166 1צ18(תוג 1 םוגש 2006 פף0 0 6
 ץסתנת68568. 008 טננמהע6) ]ג 08%8 06 17 060012110 1941, געסעתוג] ץסתנ הת

 ס8]6תב8 0110181 ןכנסט1תס18 "182518018", סוג 6010818 1 8.
 /4005% +0ז1+0סנבוג, 416 68נרננ 10820 01805078 1785846, 11600860 06 18 100186
 ]ג 13108 108018, 66-8 ]ונתשוג] וגפוג]וגנ, 2206420 ןנזנת 02ת650ת50, 0ת8%8ת-
 לנמסטא8, (נסטסצסת 1 381, 68 18 ([סק]בנ10ט 18 ]צנפ(ונרג, בט68ב 0 פטי ה[818 6
 41 ,4 דננג [שנ]סנב6(נ1 הו18ן1 (8כ2ע086 68% (56]2ת18 1 28תהזג1 18 טמ 100) ָףנ 0
 סססוג16(18 66 2,2 תבג1נ08ת6 ]ססונ16011, 1 גבה]סנ12800 וג081ת16ת1. 6 תורסת(גסת +
 08, 1ת 181541718, 1תגנת66 06 7821201 100וג1הוג ןכ65065 0 066 סתנ8תנ 1
 01108 300.000 06 0טע6ג. 18 ת8ת19%11ה 01 התוג] 1941 תוג 1601110 0 48
 סוג עהבתפת150718 8001818, 8766 ססתבקסת6ת+%8 8 140קוגט]1611 1010008, 6
 סטסזנת66 0 (9ָפ1ַס 11568 66 2016ת 06-8 [וגתשוג] ןצגפסנוג1גנ 66 18 11185201 8

 380ת1+8)
 [ם שס י08 וננ10311(1 05166 8 [לסתנ8ת101, קוגץסזתוג] /\1ת00תספס בג 6
 08 8008568 עסטנת61נ6 58 6 ]ססו] 66 06014810 ָףו 0א10זננתה16 8 ו

 סת תג.
 ק6קסז(הע68 1ת 1858 8 007010 01ת 50 םוססטנת 1 01
 סצסמס1, 8 הטוג< 106 ג 06110808 56ק0(0תגמ116 - תסנסתנכז16 1941. זמ ּגמוג1נ 2
 הוג בפנ 05% 80וגָפַנ 008. 4.000 06 סטס] 01ת 160011 (זת גט(, גת תסוג ]06 6

 661 גת 1כסזס סו, ןכססוטתנ ָףו 666008 בנו 66 6טע61 01ת \60 11 5
 זמ די?התפתנ18(5 הוג 105% 060014811, 1 +068] 608. 175.000 66 6ט01, (1ת 6
 הסנסצנתמהלנט 138.000 גת 385810018, וגטסטנתה 6 ןצסצח 91 ['גתוגוגגנ 1
 7.000 גם םוטססטנתה 66 פוג, 10.000 1 ןוג6גג] כס סנ ג 0801 01ת 71

3% 
 (0100%ב(סתוג) 0. 111טסזק קעסוה 612 06 185.000 6טע6] 000081 ןת
 חזבתפתופ01ג 01ם "ןכסתהונ2סו(טתק גת 8 גוגקוגפ6 1942. 1091[ 500 נתת
 פוגפ01מ6 68 661 טֶשנת 200.000 66 661 ות תסתנהתנג וג [0855 0601811 זמ
 חי התפת180718, 18 1 +1תנקוג] כיססספוג]וגנ 11 1סת 4/ת000500, 6 תוססת( 8

 61זג 06 160 - 180 זמננ 66 6טע61 06ס1+ה(1 1 תת
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 סוסחו600ו6 זה טפ3, החוסחוהןח0 63 0308 חט 0050חו09חה עסז 108 פה. 5-8 065008 8
 = ו זח ס3וחסזה ה וחוזפז 601 !6ףוסחהה 690 5-8 ז60090081 63 סזש8ה 3 ס|וןו0ו ו6טוסח הז
 סמוטובח 6 0018ן08ח0| 505 וסחְןוסחה1 0916 5-8 850005 8 0908708. 8 08 |-8ט

 038511 !-ּהט 50081 58-ו ונזחח626, 307858ח0ו1-56 חס 8 800וָפו 6-
 | ב זחוז009ז08 3עס680טו סט 66 טז60ז ח6 5006828 58 צסחוה |38 קסו(ןוס, זחזו681 חט חו
 ססוחופ חוסו ס וחוז30ןוטח6 580 חוסו טח 301 זח ססחוווס( שט 100068 01 הש ז3קסוה[ 08 0808 ₪0
 זחוקסוזוטוהה 56 טסז 801658 ןסווןוסו וססוסההז6 ףו חס טסז 0108 סו זס. 6-8 16681 ןח 8
 וסחו סזטוה|6 ףו ח6-8התו וחזק( 50ז6 ססחוו8 810 6 ססווןו6, טנחס6 חח 1081 פו וחז-ס
 סהחוסזב אווה סט סטזסו ע8חה]ו 66 כזוח 60850 580 זו08[ו 06 | 0 חטחזב 68ז6 8 טו |00 ןח
 5068 21 טבח 51 03 ססזןכ 00/01 כ080!9חוחט| 00578 696 חט |וף8חוו 505זוח080 68 הז ו טח

 510ָבָה זספט. 06 הוסו בט 05+ חפרו "וחסט|סהזוו" |3 וח10ז0 310
 וחוזס ווחס 56 הטקסהו 1616 5ו /9ו010 [הז3 53 כהחטוהה ם8והוּב סז(8חו2813 06 !6ןוסחהז|

 זח םססווג| כסוו]וסו
 וח 513זפוז טסה ס ּהפוססוּהְזס חסז800310הז6 הזו 105% סחסחההו ףו סט זח 198 טחפו ססחחופוטחו
 ססחוסטפ8 םוח 56600| כסווזוסו ופחוסחהז6 68111, 60 5וטזהחזסו ו6זסטז, ססוחופז| 20 36

 חט-ו 6וגחספוס8זא ו סוסה הז
 הזו 1051 06ח1ו08 81 הקסו 5טקטַפְו גחפו כסז6ח62וְוו ססזקסז8ה|6 031800 -5%5 6
 5ווסעסזפושס ו הז. כוכב 06 גחח 105+ כסזסח62וןוסחה1 חו 5-8 סקזו[ 63זח610] 66 6
 61ווסטו, וחסוט| ףו שטח כסזוחוסחסט 60 ם8חו. גז 1חס0ז68+ 58 8 זחוסז 86, 1ח800[/08 0068ח0וו
 ס8ח0 טחוטו םוחוז6 !ס0וסחהזו 3 18601 סטפ 88 5קוט818: "\גוז6 6| 07606 68 ח]6 58 06
 סטוסס". /1-ּהזח זחוטז368+ 5שנכ01וסו8| כז65וחזוח0 6|60 60 גע63ו 53 50 וחו8 חק|6. סו (3זוסחו
 חו-הונ זחוקוחפ ה/הז8 ו וח60ו31 |38 וספוז6 5-הוג חּהְכט51וז ה6כז8 68 0 088108700 86
 ספוטסוטס וסטוחט -זחה 138 זח6019ז6 ןח 63. 3 הןוח5 |38 וחוזהבז68 וח םססוו ססווזוסו חטו םוח
 סבח ו-8 כט5 0 ו00ו08, הפה 03 חו-החה זספוסָחס|וז כהחה זח זטחסטו םססוטוטו. /וסו 0

 סח08 סזף9חו2818 8 וחססקוטו 58 8 !סע63508 6516 080 סט 288108ח6 פו סוסחח06.
 וס ּהחר 105( ססחפווסהו רו-הזח 031 5038 68 סזּבוט סוג 8 זקס 6976 031080 0 50 רסט)|
 כ8ח8 06 סטס568ו. /\חו 105% חרהווזה1ה1 וחזס2ווסז כבח8 3בחח 682ו0+ זח חטפו חוז6. 8 00680
 וב וגה חוסהרסהו 081 וחוז-ס 1ח03בק6ז6 עפסוחה סו 688 06 סוזה זח 0976 סקסז8ט 280 וזו

 וסטוסחההה ו (3זוסחוו
 269|סזַּהְּפו פטו|וסוו גוג 1051 5טְקֶפַו חו חרגו 6צזו

 סטסא 686 חו-8חה זפצפהו| םטָוח סוח חווז81החוס 0651ו6|8 וחוזּהז8 8[זוסהוו (בז600
 דפזחוססזט, 4!טקטוטו פו הוו ב סהזסז חונחס זחו 5638 פו ססחזוחט8ה 58 ח6 2843 0 3008
 066 68טסוטס זח 687 5104ח0ש-ח6 "3518 צזסוו טסו, 51030 ספ, ססזחחוטחופ ע8 זהובה חסו

."08 
 0064 6וקווחוסהו 8 וגז 31 בקזסהק6 כ8ח3 |38 זחחוס2וג| חססעו. ןח ם60ו הר 1051 ז6[וחטןו 83
 חסהְקּוסּב 06 כוגזחוחוס3 ףו [ חו כפחה סוכה 3חחוה23. 02818 50878 חח 1051 5179חַפו 1חוז-0ס
 ס8חוסז8 סווח 0ו80וז68 ןסווןוסו, הפוסמזוּהחַח 58 ח6 1308 60ז0618זוו6. /גזח 1051 6631 הזו

 6ווחחוחסהוּהב |ה 6סזס6ו9ז6 וח 8[9 96טוטו קסווןוסו 681% ו ף61ו!ו 5וףוז8חזס| /ו0זסטז
 וו 6-8 וחּבססוהז 6|3616 ו וטסזטחוס |טהו6 ףו טקה טח 561 וחוסזס0 הוסט חור -8ט סטפ 1ח

 ווסס 1916 .
 סזסק( 698ז6 030 כז620018 88|0060[ו6.

 םססזסחסו 29 וּהחונהזופ 9.
 קס1650ז 56706ו0 0

 וח 6סחזוחטּהז6 8!000ז טז 08(8ז6|6: 3/ס680| /הטז8חוסטוסו 56 8|81 |ה םטסטז6פ1, חט
 סחס56 807668 (הזטוסחווסז (בזססוט פו ד הזחוססזוג, ופז 081 סו !סוסחהזה 63976 ה זו 86
 ןּב וססטוח]ה העססהוטוטו גסזהחוסטוסו סזהט טחוט| 0!6צ 06 !|וססוט וז 8| 001198 180107 כספה -

 ח-8החו 6ונחספסונז חונחו6|6 !סזו

 מז ה זמ
 סטס50חוח80| 5008 |. 1 !טווט5 זטחסןוסחז |8 !/ווו((8 סזהפווטו כסזסחסו, 63581011 8
 ססקוו, ססח חוה 81 ה-8 1051, זח 61910 06 33 חו, 35078 ס6וסז 117608106 סט סזוצוז6 8
 ּהסזוצו[ה168 זסטו2סזט|טו 06 הזסוסהו קטפווסו ג!טקטוטו אווחהו זח 060803 1941 -1944 0[

 \וזחך310 306:
 וח 568ז3 2ו|9| 19 !החוטבזופ 0ז9חה 26 517308 שזסוחס 58 8 06 |8 חסהוט| סט 5603
 וּבחסונ 6816 |ססוגוה 6 51. |. 0. זוחט, 10518 םז8ווהחט וח 89|300פו 1800 0 50010| |61
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 סו גחחוצעםןו = כ5ם 1 צאסכ צגְפםא

 62/81 3| טחסז ס9ז00ו8 חווחטןוסה56, רז 8ו6|088 00616 8 105( 60!56[ו0ח6(8 | 0ש58 8
 0ו5002/ןו8 08508 06 6808 כח. םז. ף6ו| זופהזט 06 | 80 96 0976 08 ו וח 0006, ןח 020
 09וסז!8|ו6 [ז6| ץסוטתס, 6 01078 5קז6 קטפווסהז6 קסחוזט 8 518 סוח חסט ר8חטו6 סנוז [810876 8 6

 וחנטז8ו6 06 ץוסווח6ו6 (רסוססהטפ(טוטו םוח הסחה, פו זח 506008 םוח ןט06ץ| 00זסחסו

 21 ₪ 3החוס 2
 [-א0|60ח(0| 6

 ססחוחטוטו \/ו8זספבו ןסח \חזסח0560
 וסוג[ 81

 =א008|60

 טס חוחהוּב סטוּהז (כוהזב, 6/800818 0וח סזסחסו, סח וסו!ו918 |83 \וסָחחו|3ט
 דזּהבחפהו513, זחסזסטח8 סט ז65%ט| 50ְווווסז 8 68זסז פבזסְנו זח חוסחוסחזטו 6ש 80 8זו| םונ 1
 60ח66ח48[| [ה חרוגח68 06 1005 ס00ספוס5ס 06 63176 (ל6זסט| 06 40001976 (כסזסחסו |38 ז8ו|3,

 צוח טחחווווס !3 כוסוסהזפו6 (כסחוחוסו / 095176 סו זו 810 868 זהו 6:
 - - וחוזט68( 5טחוסחה 0/400הוס 1318 חוסו 0 פטז58 06 6880 51 378 חוסו 0 קס5ופוווו816 06 8
 085008 60/3, 10368 וחוקזסטהה 6 זחשט] סאוזסהה 3| וסזחוו 06 301 ח6-8 000וח 8-8

 זח681 וח 800 06 8חהוווו ?םז8 ס9זפ8() ּהוג ז3ח35 3קז08726 400 ?פחהוווו
 םהזפהווו חספוח 68 6[6018חו !סוה|ו 5-8 55 |38 כזו ה 0ח6 86 8 הוס[ חרו|וזםז6 6

 3 סז6518 חטח68 06 10ו05 0054050 פו 60800 |ה 0656006096 חט חטזח ו 68 חג פ1-וש
 גחווווו6 וסז 36858 08 6חוּהז ּהוט 1051 וחפוווחְזּהְַו 608 חוסו סו חט פו 61518 סו הו חט

 16510| 66 חוו 5 ז3עוסץוהה וזהו םוח זחו|8 כטסווס8 ו חרהןסזו14163 6516 6א058 חרס וו
 סזוח זס החוסוס.

 שט !הסזוחוו זח ססחו צפחוזה 10816 זחקזסטהה סוג ססקווו חספצו |3 כוסוסהז6|8 כסחרחוסו 6
 58 סוחסטסו(| 3 (ופכוה6 ז6וזוחו!סז638 ח0851ז8 וחקזסטהה 6ט ססקווו חספזח 3 כסזסחסו נחסס 3

 סוח קסקט|!הְווּבה 0עז6וב503 8 ז3וח35 ח60/800818, 4/|58ח0 85110| 681008 50016 606 6.
 הסס|ּבוח !3 םטחהוהו68 [כסחוחו6ו-\085116 58 םוחסטסו[ו 8 טה זח 60ח5ו8[00ז6 3
 51 10100813 זט הוחוחו68 חס085178 ו 1011080ה8 זחוקזסטהחה 6 6סקווו הספה ח6 טסזח זט08 !טו

 סטחח626ט0 ןכסחוזוט 584819168 סחוחוסו-/085176 פו 8 18זחחווופו כסחוחופו 6.
 זוחווןו /8 זס 6א6|60ח[8 35וףוטזבז683 060560ו10ו 5116 ו 60ח5ו06ז וטו

 לסחוזט 166ו|6 316 6הזסז 03ז0ְנו גוג 1051 60ח00ח18]ו !3 ₪83
 3[6גז8 ףט18ז 6וח כסזסחסו
 6סוטהו13168 6/ז6/8568 !(וס0חו|בט
 דזה 8

1 

 סטספ6חוח בזט| 56ח6ופ (כווס 66 סזסו05וטח6 קזסז65סז 596טה0 8ז, םס חוו זח כסזסחסו, 51ז-
 פסוזט [4הז6ו הז. 109 3|060ז וז 3106:

 וח 2וטּב 06 19 וּהחטהזוס 1941 |88 סז6ו6 16 חו-8זח 05 סו 60ו6ס0| 43|וסז, 301086
 םוזססוסז |3 ווססטו 0070116 |[ הטזוהה םוח ם0סוספּהחְו, |ה 3/06800| \סז8חרסטוסו קסחוזט 8 !טה זח
 6150016 החטתההווס 6ח651וטהו זח !6081ווז8 סו !וססט| 0שז6656. /\וסו בח 519% 06 עסז08 6 8
 סז, 08006 0600818 56 802638 סו חס1 ף| 5110816 6376 0640008 ₪וח 686 זח 08 חו
 ססזס601ו0וו6. 2עססה] \סז 3חוסטוסו 5-8 וו681, 1חטז6קז8ח0ו0-56 5סז6 טסה כחוט ה 38
 06 5-8 וחופחחק|31, 6800, 1ח1ז60650הו2800 58, שח 6618108ה סו חוחח6|6 06 5וחווסחסצוסו 8
 031 סטקהחה זח 63זח0ז8, פסטה הח0ג-ח6 58 וחסטוסהו פה 1חוזט081 6516 וזה | 06 ₪0
 וססוסחּהה . 8-8 800081 58 זחסחו08 םוח6 טפ8 פו 66ו סו ו6ףוסחהזו 3 1ח00001 58 08918 60
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 /\[(6ז 16 אז \או|ה 16 50צו6| ()תוסח 0ז0%6 006(| 00

 16ו5ה תחושה [זסחו 106 1ס0יתפ 8ח0 9ו[[8265 וח 106 01517101 שס

 סזסטפהו וס 16 6!(ץ גח₪ 06ק07160 (0 *1זבהח5חו5וז1ב סח [צסצ.

 7, 1941. שסזסחסו'5 16וא5 \א6ז6 06ק07164 סח [אסט6חו06ז 2

 גה טצ זצסט6תוססז 14 (שס 1ז3ת5קסז15 1018|ותַפ 3,000 5

 6ז6 6652806066. א1גתְש 0166 ות (ה6 60|564 [8||ז:080 5

 סט[0ז6 1ת6ש 68060 1ת6וז 0651ותהווסה, */1%א| סח 6

 סחו6516ז. [26קסז18(וסחפ 0:6 ץס5שתו660 סח 1טת6 !4, 2

 עת6ת 450 תושח 6ז6 561 10 1 זגח5ה|ן51זוב. 76 66

 ןסוח66 סְץ +תסוז [8חוו!ו65 ות /1סקו]!6צ גח6 וג סז6 56ח1 [זס0תו (חסזט

 וס (2טזחוגה 6גחוק5 סח 1|וט טגחא5 0[ [ה6 808, וג הטז6 051 0[

 ווושחו הוטו 1|ושוז 6002118. [ת [כסזס]סו 11501, סחוץ 2,000 65

 וטזש |68 גת6 !תטש טוס [סזסוששטת |0 6חטטשט ומ חצו
 660 חסר 6 גוש. [ח גחטהזץ 1943 106 /\ח(סחטפסט 80 טזח-
 תוטחו 4006066 ןס 16 ז6ט65| 01 106 [כסזסחסו טס חו חח 4
 (ה6 6866:5|1 0[ (ן6 45500ו4וסה 0[ [:טתוגתוגת ]טאוצ)
 6 סתותוטחווו65 ות *2ט6תהז688 10 קסזחווו (ח6 זטוטזת ס[ וש
 06011665 : סטו 1 (ססא טחתוו]| [2666תו ס6ז 20 [סז 115 660ו5ו0ח 0

 80 וחוס 0[ 1ם6 3.074 \צהס הב6 066ה 007007666 0
 סגחו6 סב6א (ס0 [כסזסתסו. |מ 306ו1ו0ת, 4,000 ]65 [זסחו
 דזגה5תו5ו(ג גתס ט6ז6 תסו קטזמו!\66 10 ז6(טזת 10 !ת6וז
 סזופוחג| תסתוספ וח 106 61517101 4150 514760 וח םשסזסתסו. !ח
 ג סזו] 1944, (ח6 5016 /גזחוק סססטקוס6 6 611צ. ד תטז6 \\זש
 7,600 16ו\5 [וצוחפ וח [כסזסתסו וח 7. [זא.1 .]
 םוסווסקזהקהצ: |. א!וז6ט  [סקזסוווווזו!6 11 םוושסורוב ו [כסוט]וווז
 (1945), 132. 145: א[. 6 זק, 00760 0 | (1940). וח66א : =.
 5373983, וח: 5/0. | חס. || (1956), 4: 1 חס. 12 (1956), 4: 1 חס. |3

 (1956), 4: קא סחוגחץה\ , | (1970) 10.
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 (26706+84+01111 416% 1'1ת1-615+61ת 06 1ב (121ש8+68(61751 331-113, 43
 +11ג15 526 קוצפ116316 (11ב טס1ונננגוט] 6 (21 - ס), 641+0101 סו 6

1 1 
 62 51 1ב 661613166 2010102611, +1601116 16ת137080/ 43.
 3+616 6316 331 1 2065+6 081+1 66 161611םב+6 511126 0111656 (11 +6
 ןוגג אובנרטפ וגזיסונ ">סקויסנתטו116 (11 ונססטוונה %1 120001, (1945) ...,
 623116 621 66 או. (?בזש, (1940)..., 1166 ףה:זהקהב :601568 ]ם,

)1956(... +. 

 0 011001, סה וח זצ. =. טו חוג, 10081606 סח ותוקס חו

 ןזג06 זסש|65 06]ש66ה [/0|גח6, 2טאסטוההב, גח6 (ס|[049ן8

 16וש8 ס688ה +0 6|5611 1ת6ז6 ות 1ת6 171ת ס6ח(טזץ. 1 סא

 פזגהו60 6תהז(טז8 0[ קזוצו!686 וח 1799, 1808, גת |. 6

 זכסזסתסו ססתותוטחו(ץ ואג5 סז94ח1266, 1186 01!ו6ז 60 תותר

 ות אוס|!0בצןה, 5 0-07004/0 ./ו וס "16 5ת קטו,

 חו6ת(וסח60 [תסז6 ות 1799 גח6 6אופווווע טחוו| 1834. 4 זז

 ססתותוטתב| סזקגתו2ג1וסת 945 01 566 טק טחוו| !896. ךח6

 ססתותוטחווץ 40 3 זו סיס בח 8 560₪18ז 1615 50700]
 סע 1895. /\ !גזק6 תטתרססז 0[ 6702665 [זסהה ק6ז56001ו0ה5 ןח

 16 צוסותוזץ גזזוצ60 ות סזסהתסו ות 1881-84. 76 ססותטחווצ

 8150 50/16:60 56/676|ע 0 זחפ 16 ק6854ה1 ז6ש0![ ות 6

 8\\16 ש6ז6 ק6ז66(56001 סע (ת6 תר||ו(3זץ 8ש1תסז!!ו65 טזוחפ

 \ש/סז|6 \\/3ז [ 86 506:60 [זסתו 600ת0תווסשס 85

 ס6(ו/66ת [06 [₪0 אסז|0 \/8זפ. ]76 1608 ןח [20ז000ו 66

 חתבות|ץ 0ס60טקו66 45 53!871ה5, תוגתט8]| 0:א6ז5, גת קוץ

 5ה02%66ק6ז5. [ם 1920 116 60 תותוטתו1ץ 65180115060 8 תק

 ך]ו6ז6 \6ז6 600 1615 [8חרו]ו65 ות [כסזסתסו וח 1803, 031
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 תוג תגבנ 6א15%8 - 8 ץ8תבהפ וגת גוג, '1וגע61, 006001, 685820116 61 28608 8 601 6011
 8% 1111 1ב 157861. 41 001168 גוג, תוגסנת, 6858+0116 ₪וג אוגָו1 6 1 157861, 26 1
 ו ף1נ ת6סקסש1. תוגסנת 3 105% 1ת +ע6תו1] 66 ]8 18]סתבנ(3, 087 8 הטוג( ת0700ו11 8

 אתו8ת8 1ת שנהיה. 4 12018 1168, 1618, 6888401168 18 118118 8176 +761 61.
 ] 01168 (נוג, 078 1,00ת, 68580116 סוג 1260018. 31 תוג וג ּהטוג+ ס0ק11 187 6
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 םואדטמו סם ודב
 1-56 ות 016 5016 וו

 סונס56תרתה+ב 116% - /11ת4111101ז /\ תב, 61סתר1611186ב 45432118 2607-סת,

 1ת 15786], ₪168 ]טנג 12667 1610 ף1 ָלסְפ1 אות ערקנט 01ת [28זסּהתַ ןטסס(ט]
 ססזסתסנ, תו-ּהתו ת856ונ+ 13 [1כ313כהַתַנ 1ח גתט] 1928, 1ג 29 סיס תר.

 [ 3 120ט6ת1168 7820010101, 1ת 111116 1941, גתה 1050 11016918 1תוקעסונת8ה 6
 קהזנתְש1; גםו 1056 גת0780[5 זת [3קה1רג] 06 13 1 .-]גוג, גקסנ 18 1 טקס], טתסס הזר

 508( ןכ4תה 1ת 6(50תוסנס 1...
 /\זחח 105+ 065081101: תרגנה 8 51 6, 626011866 18 [כסזסחס1, 1ת (1תוק 66 1808 8

 ץ4תוהפ 13 1].1ט, תוטת668 13 תו1נת616 06 63זסוגתנ1. 5614 (1חוק 728 80008 -
 תוהה 51 6 תרנת6, התה (05+ 06קס466(1 1ת 118ת5ת15018: 1021160, 6-סתַוְאה
 /\?הזיחנ(3, 1,טסות6( 51 ןק6ז10808 068 םוג1 1ח06]ונתקה(8 - [ב 1 ץסקסש4... אטתססהתר

 ]8 68תר, 1ת 60ת1116(1 ףונוג(6, 5ו1(סז1ח0 103168 1 349116 2110166...
 [ה קז68]תו 8 106]6זהזננ (611(סז1ט]טנ 46 08476 (הנ6]6 500160106, 1ת 606

 1943, החור 05+ 1681011866 18 [כ0ע0ח01. סוג(סנ1תָא61ִס ןכזנת 6816 הזה (100116, הונג

 טזתו6 616 תספ0675...

+ 

 וגס ותהוג] ל1ע6%0 26168, 106ט1ת6 1 ת ןכז620ת% ]ב 2661-51658, תו-8גתר

 ה856ו0+ גת 15 1606תוסנב6 1930 - 1ת 58001 תקוטז6תנ, ןוג. 0010ף8ת1. לוטת+ 1וג] [ט1
 1גת001 51 11918 1601... |

 [ה ]טתה 606תוסז16 8 התו]טנ 1939, התו 105% 81טתקה(1 61ת 586 6₪ 6
 ן6ק1סתהזר, 1 586ת1, וגז 1ח 1940, [טתה 1116, התה 105( 00860הְ(1 - 8604 וג, 68( 1
 זוהתוה, +8%8, 30616 1051( 51 5078 /\תטט6ּב - 1 [כסזסחס1. 4101 תר 5086 קת הת
 5ק+0תוסב6 1941 640 הר 05+ 6קסז(1(9 זה 135150118. /\תחר ןכסז1ת08( ף1 1

 קזנת חרג תרוג](6 1ס6טזנ, ן28ת8 640 התו 1056 51 [ג א/סקת6ט
 .../\זזה (05% [טּהְאו 3 תרוגת6ה (סז+ּהזה.- 53קהתה (73תֶפס6. [ח6ש-ס 21 הוט הק( 1
 הסתתרו. 1צ6-8וג 5605 1ת 270378. 6 849 1-8 168%. ט, 1תקיס216, תר 1081-
 0 13 קסהתַא. /\ט 795 128 תוגח6. (2]ס8ת(616 תו-הו1 הו1ת5 1 תו-התו קט
 קזס5טקטת 068 תו-8הט 6762116 תרסע(6 126 [8+ ₪15656תר 71( 18 גתה 8.
 או -הוג 056 5תרוג156 008 62606. 6008 06 56 20806 060068 51 821. /\תו 2[
 חוט]( טצסתו6 קוסז24ת 58תק6. [תע-טת (9ז210, 0 [6תו016 076 8

 1ת(9רק18זסז, ו-8 8]ט(9+ 58 גןטתק 18 טת קטת6ז 58תן(91...
 סות(סז5 13 א[סקה116ט, 1ח 13281, תוט הזה תרה1 ק8516-ס ןכ6 תוגתרה. 115056 1

 68 1חוקף6868 ...
 3351 (3ז3 קהנרת((1, 1 קעסטתה ₪ (781016 51 סוג 50178 תר68, הת 105( טפו 8
 סז(611תהצ] (11ת \/[סקת116ש, נח6 גתה 8תר85 ןכ8ת8 זה 60610116 1943, 60 גזה
 (05+ 1080051 18 [כסזסתסג. 91 3161 התה 5186, 7056, +0 18 6 3תרגתוט] 66 סז(3תנ. אט

 הק6התו 81( 106 ןק6 16...
 סו(סזרתָאס16 1ח00178+6 הזוג 1858+ התרןכע6ת+6 טספת106 112106 51 251106 1 תג - הז
 (יסטוגנ קגקנתנ 1חשסקו 63 58 16 קס( 0650116. 58ת819068 תו1-8 (05% ונ1ת8(8 1
 טס|16 646 6376 50/87 [120170828 1ת תטתוסעסה56, 2768 תטתוסע0850, 06
 ר6016816. /16ת(וסח62 0317 68, 1ח ןכז626ת%, 8 8110 זה 85+0ןק(4708 נתסו 60

 1ת(סזיעסת(11 6ת1זטזק16316 18 1תותו8. 5ןכסז 58 0 1206 6 ם1ת6 1 6 05.
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6 0160165 
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 80 6א%קז95ו6 טחסז 50ח1ווסח16 06 68ז6 !6 הזו 90816 06 !רסחוההו8, !וס|00ש8
 פו ו8(4 0/ז9/8508 00 06 300516 6/0308, [901820ח1818 זוח 00/0016 8

 ./008ו08." (...)
 /45182ו 08ח0 וח0סח 0 6ח(8 ו 00 חה 3168 ח8ןוסחה|8 06עוהח סטחטה 8/6 החחטס|סז
 ססהז6, 0800 ז9500000ו ו הקזפס0ו0ז68 זפ0וסז068 1חוססטו650 ח91ח01009108 5]
 55סוסוטחווס החווסז זזססט[, 500ו018108 אה !ח(סזחהזוסח| 00. 500 8
 ססהחחהחפו 098[ו06 אוסז8ס, וחססהז08 58-פ] 80068 חוס09510! הקסח !3 הסוס 8

 פו סטחסהָפוסזסּב חו םוטחה וחוזפ 09/6 0008 קסמסהז6. (...)
 818 ס חוסה וספוז8 08 וחוסזסזסוּבז6 ו וז:3חפסטהסז6 חוסססזח8 8 טחסז /80₪ו 5
 זח59חוח816 סטוססוס 06 60/1 0שז9ו056, ז2818|98 85182ו זח (רסחוההוה 08 031ז6 ו
 םס6ס9ו|וש םוח םסזסהסו 51 06 0836 חסו סט 0וח516 פו סוס8 850001 !6 קז926ה18חו

 םטפווסטוטו ופז3ס/והח
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 (+60ט0 זוטזז6
 86 09 סתם גו 0ז)

 זול 66 סזח ]תת סו 10 טס!שת] 4 01
 0008%10) 007ך) סת -| 0
 810716 0058108 0ת0ָפ06ַ6 ₪ת06 ת6-סזה
 || 61661 00קו(סזס סו ס ןכסזד6 01 וס

 | 007 סמ 62 (ת0יסז ד [16 9[8₪זרת]6 כס
 ו

 ןכסזיס סו ת1 060810 (1997) סה
 [05% זה 1סזסתוס 51 תר כס(

 2180 זמ ססָפא] זחש]) 100816. ₪ טסו
 עופש 6112016 [תשתוסס5ס 6 6076 [6-סעמ
 1618 כז ת1ת6  קז10ז6חו) .כזססשוה 1

| 0 0866 00706 1000070 
06 88 1806 ,157001110 111% 20) 

 201ו080ז) סו
 1/1 - זמ 005( 6 17181016 06 1
 סת, 16 6681 0זי0ַמ 000 ד 6

 06 -0 [086... 81 -סתה 1ת1078 1 15700[
 תו[? יסש 51110160806 כס 006 [1-ס 6

 יט 6

 :סוסטזה!8 ₪06 חוגו 565 [ז6קז62|ה18 קז68[608 טס|טחוט|טו |!!! 3| 68זזו
 ססזסחסוטוטו קזוחוּגזטוטו םוח 4וזו3ז (כחס, סז3פ ןח 6הז6 [0601650 ןח ןכז626ח1.
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 זא אא תג[

 נג ₪806 2105 כ6ת+נרנ

 02100 51 5ז חוסה
 1/2 זיסט1

 כ6 600נת6 8 תונת 60 160066 6
 102168 51 ל1תוסת 1,6126700161 01ת [כססתס1,

 6316, 8+8+ 1תוןקזסונת 8 69+ 51 1608760

 השט (800+ קהז66 ות [8תר1111 סתסץהס116 1
 טנחש 60056006 1ת 05.

 א[גק821ת0] 66 תוהתו(078(060 8 [טנ
 לותוסת 1.6120ת00161 8 (056 01ת 6616 תו
 סו1תס561ו106 %1 87601806 01ת [כ0ע0ת01 18ץ

 תרוג1(1 611ת66 106ט1(סז11 סז8101 גוג
 ף1 בג 10ןקז1ת5 תר656118 1 ןקז18]808 3. ס2ו68 5! פוחוסה 1 626010.
 ןכוגק8 182001, 1402168 סו סנתנסת 8-הוג תגוג%86 18 13001סַפ6ַ וגת6 הוג טנמ
 84000891 8 תבונה ססתב601818, כוגסוג8 וג -50 6 תבוג158 501128 1ת 0616 תג1 6

0 
 וג 580815 1ת 191861, ף1-הוג
 1תוקת6ס% טת | 8%6110 עז
 787908 ף1 00818 1-ה 8%
 סנתנסת 5%128ת002-56 קענתגוג]
 טעתנ8+ 18 1(68ש8 8הת1 06 102108,
 6 זוגנובוג] 66 601... /.5%821, 68
 1 !ת ?20010%, פת 600581101,
 [11ת6 1תתגסתנ4ת+811 וגתוג] [8תק3ה
 006181816 1 61תננ+נזרג] 61ת 13119.

 11.0% כגטזנע

 518ה08: 08|8₪02 ף| פוחסה
8 :680218] | .|6]260:0/|0 .| 
 28!חו8חסצוסו (50ז8 !טו 5וחוסח) פו
 0(50| 61, 1!400. !ח חחו]ןוסס: 6%
 | 6ן26ז0101, +813| !טו 5וחוסח 51 הו

 4021681 28|חו החסשוסו.
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 זנסה, וג 0 1108 1 כהשנרג ת6כס61 687 6 0 תג816 (1וגת076 1 פו100(1: ה 8
 80178, התוג] 70016. כסץוג] 61 5- ה 14.

 068568 6 ק0ט68%68 18111101 ת085%26 16068 18 1207001. 718068 48
 קוגנ%8+ 6566 א15(נוג 1 118סנ, הכסנ 1ת 157861, 1מ 760211018 ָּד1 187 1 1
 6081+8 תוג 8 טסנ+ 58 [1תנ זיסוגתנ(1, כ8ת8 הסוגתנ. 1281 +781תב סוג 50078ת(8 1ת טנ1ל01

 ןכסניסבסנ 4

 תוסחוס ססצוה !טס חוסזוטהזטו חרט וז ז6סז610ז0ו0ו כוסוסז טסזסהסוסה 3צחסז
 וסטוסזמט, 00] 6זטוס 8 סוסזסהו וחוסזוסזחטו| 58ןחסססוו 86ו1ה 5חוסהרס סוח
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 ססטה פטזסזו: 1228 (סט 50₪ו טסט םטזחגזט) 51 261 (6סט 50זט] /וסו58 0]ססהזט), זח

 66 86656 תםסוג 1106קוג%. גוג כ1668% תג81 זת1

62683. 

 תסוגה, 8154 ]1תבסה. 1צ6 +0
 ט8זטהָּג, הקסנ תסנ, פוגנזסז116, ₪וג 600111. 08 סנתה , 1108 ב68, 85%821 1160160 8

 0081 02% הת.
 /\זוג 27816 86010 40 06 תג. ['גוג| םספ(נרג, 851821 1תפונץה(, 8181 וגת61 1016
 1001110966 ָף1 הסוגנמ 1ת 760211618. 1ת+ע6 ז1תגק, 1ב 1965, הזנתְ?ננ תסָפלַעַנ גוג %
 זת 157861. 1.8 [6] ָף 8078 תג68 [ז168, 6וג 8001 ָף1 601 601 6011, 118ת8 ָף1 [181ב.
 נג 5-8הוג 5081116 18 281-ל התבג. 1 ּהָפּה הג 7816, 61 1 157861, 01 1ת 6062110[.

 50סז8 68, ₪108, סש 0(50! 61 ף!סוחוב 00,

 וח ד6!- געוצ, !8 חטחז8ה 1₪ו!טו !סז [וגוחו.

 .כ691תגז, תם6 6008תג סות
 64ת6 1ת 68ת0. 28זנת(11 ת6-אג
 ש12158+ 06 10118 סזנ ָּף1 הוג 5
 18 01 6866 וגת הת, וג161תבה 8
 1ת 1975, ₪1 068218 ססְשַותְסנ
 01ס]סתנ6סנ 06 ב6616 66 6

.018 
 [ת 1978 סאסנת ָא) %
 157801וג1... ף1 8 181885. 8
 0858+011+ סוג וגת 8710065 - 0
 םטשסא 1 גג 601 6001. [ת
 626% 61 106111056 [8 תת
 וגתס6 0801ת8 111076828 1ת 6801

 ווג 8% 110]ותרוג]וגנ 3.
 יכנ גתנג הוג +70011%. [?811ת11 וג
 תבוגזנ(, +8%8 תגא1 1ת681, הקס]
 תגגתמ ה. 16-8תב 1ת+ל0178 1 תס1 זמ

 157861, 58 11תב 818%וגע:1 66
 3011 ף1 א/101ֶפ8ַ גוג ץתבהפ 6
 0608ת, ונת6 גוג 6011 ָפַנ תסס1.
 [ת +878 0 8תג ק6 5078 תה
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 1[סחו1110 5]\סז"
 66 זז 2ב םסדאהתש

 /\תגגת+1ע] 66 תו... 6
 ע18%8 6556 0 1850716. 1 00890) 6
 1820718 089078, 8 00107 6876 6-8תב
 ת8560% ף1 הגב 670890165 1ב 1
 ססע1וג 860806 ע8ת0011 1ת הת
 8זנתשץ11סז תֶסָפלַעַה 1108 ָף1 41216 ָססע
 (פםסע), 66 ב656716 110111007, 6
 ]ססט1הוג 06 867. 108ת (2028, תק

.15186[1%8 060818 
 ק8זותץננ +0]868ט1 6ע8וג א18תוג8 1
 2881 פתםסע, 08ת16ת1 611080111 8
 ןוגטנססעג ₪6 1(08820. 26 1
8 ₪(60 670101 62050168 6 06 0858 
 66 680116 ָף1 טע8ע1, םוגתנסה 8
 0ו11608%8 1 "110ת1א 1,686". \נתרגת נב

 066 ספ
 81תץַנג תגאתב61 - 18ת0ו1 1 8
 קגזוחְזוו גו2וס ףו [108 5חסז (?-01%01הג 100018וג 6 567. תָפסא,
 וה חוקטו טו2וזסו ןסז וח ן8תקה וג218 616001168. (26 ?1תקטצנ
 \/6ח8[6200, ןח 5. וגמנס886 ןכ6תליוג םסנ 60ס1ג1, הטאתס 0

 [8תב1116 םוגתב60888, 6וג טוגתנ6נ 1 01ת ןכה1668 %9061 ָּף1 61ת 81468 תג8ב61|
 3 טסתנ+ 8קסנ וגזיק18 '1דיפת5ת15417101. 16כס1+8+1 גת 1941 , ת6- תב 1תל0785 גת 4.
 זומקוג(1תאְ+1: תוג תג81 6גנב 0 [8תב1116 תג פ16. [וג1(1 01ת%26 תס1 הגג תבוגננ+ 6010 6

.00818 1 0846] 
 (6]26 6816 ןכסט65+1תב 821 1ת+8 תב181116 01 86616 2116 פוגת6סנוב 1761 81117011, 611 -

.1108 1 13661 ,128 
 זמ 1947 תג-8התבנ תגהז1+8% 6וג 1גקוג וג+תהזרג, (וג 81 '1 8וג06ג 1 81 ]וגג 1161610)
 08176 1001118 ןכ6 501. 1(0רוג 148סֶפ, 1ב [8+8 821]וג1וגג 66 085781, 187 8078 ב68 1
 001 התו זמ +8ז2נוג, סוג 10155 (068]20נרג (0%0ע) [1וג1 101 1כ018 ָף1 81 ]וגנ אהב

 (0681]20ו. |
 ]מ 1951 גתנ 6תונקי8% 1ת 157861, 808ם0 06 -80וגתב 0 101108, כ6 0821ת8. א6-
 התה 56801116 18 תנפבסת 16-210ת, 1828 1וג0616 501101, וגת06, וגק8 וגת גת, 8

 8081% 1 8078 וג68 13611 סוג 081081111 1.
 וג 80וג8 ןכ6 ]וגתב6 001 1(0816 1 וג, 18 18001 בסוג 8תב 5קסץ15 811118 סוג 8
 וגב ג. 1ת6ע6 ?גנתנק 8ננתְזננ 56 תגה1 18(3וג 18 12020201, 68 ָף1 5078 תג68 7108.
 0858+01158 1 1956 6וג 1סנזבה (לסםת, םוג] [טנ 1181נתב ָּף1נ 8 101 4וגם1 66 כס 8

 . ססנזוג %.
 אט ם6 6178 פס 58 תג 008081010 082 +7818עג 6וג 50678ת+ּב 01ת(יסקנזונ

.111101 8] 
 כ 0גָפ1...

 םוגס8 צצ6ס 00% תג, טת 11866 8] +8%01, 11811 סת, 6826 8 109% 688810116 ₪1
 [1ת (10תב01, 6-8 ןכזסקוגפ 58 6 100082 תסניססוג] 1ת 760211618. () 8
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 סנה 8התספסוג. 1ת 1ןססוג [1תב08 תסהפ018 גה06עת8ַ 678 6051001818 101פּוג1, ף1 3 %
 יס48%8 06 68616 01050111 1/3 01תפסת ּף1 4016207. 1 גס 506018] בסתֶס2
 קס 8669+8 (11ת ונזתב 8 6816 סוג תגוג!28 01010ת18116 8 08% 6185061 0 016ת+%8176 6

1 

 1ה התוו 1956, 1957 5-8 08+ 1ת םסוג ק0פ1011168608 06 8 8011016 1609108 זז
 18786 ָּה1 זומוג166 18תב11]1 וג 601116-0, 1ת+ע6 6826 ָף1 [8תב1118 088578. 6
 ּהוג 1ת66קו15 58 (16 86070866, תגוג166 18121111 גוג 1008% 187 1(8[001 6ע3תב 8]00
 קזיסקה(1(1 כ6תונוג 0 0166816 1ת 50וג1+ +1תגק. 1281 18 וגת תבסתב6ת+ 08% 8-8ו1 18\8-
 קסת668+ הןכניסס8הז116. 6261 1ת5011ָפ1 התג 8תב85 1ת(ע -ס0 81011810 06 161 116010 1
 160806: 1ב ס0ת8601תָ,8 הוג גרג( 100 11[08+110 18 1וגסזרג, 18 וגת1ט61י818%6, 1ה 8
 6 6]66 1608+6 06 סז1ק1ת68 5001818. 11-8הנב 08+ 286818ו170810111ם 8תוג] 1959 8
 ת-8תב 1סוגָפ15ַ 88 1ת+תוג 18 1תפ+10וג0ו1 01156תת16 1ת 18פַ. 1ת 1960, 6וג )וגס 1
 טתוגנ 16016 66 18 [1ת15+61וג] 08ת11(8+8, סוגתספ06וג% 81 101 %98%8, זמ 1ת+18% |8
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 םדיסטה 10811161 ןכסת(נרג 8 8681:ב1 סקס נוג] ןכוגט]גס ף1 58 101026 85010] הטטונ6
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 םוגטסנתוג] 15180118, 00786 58 56 1ת50ט1ת8 ןכס 1438 001 סב 8 1ת 80086 860.
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 גוג ןכוגסונ+ 58 -ף1 1תב כ ה(19620 ןכסת(נוג ןכזנתנה 09818 60011 ת490ו1(1 ב 1
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 גסנתוס6 81 1011010850 ףפ 1ת 1992 8 06ש6מ16 ]368% 81 ןכיסתנגוג[וגג 011%5[0 6

 וחות16%נרג] סוג1201סע 010% 200ו10886616 8 הכסני(וג]ונ1 801118 1זב 8]וג]08 81% 81וג]וג1.
 1ת טנעתנה ג 4 התו 5-8 801תם8 +008הַזַהֶפּה 88 66 ט18+8. 10085 [806 |-8
 1 וגניס86 61 1-8 2קוג0וג1+ 1ת 456תב0ת68 תנ85ו178 11684 582858168 1 5-8 216.
 /\ 6606ת16 טונ(סזנת6 81 01ת 66 1ם 06 תג81 818010 687 8 ןוע%86 0020708 סוג
 080 הזי6, ָפה שוגתב 86 סוגטנת6 וגתוגנ ןכז680ו1ט105 06 018. (?4ם0 8 ה0נתפ 3

 66 80 66 התו 51-8 08+ 1 61 0ָפצ0פסוג1 1.
 ןפאכ-0818 ]18180108 "[פנת תגס60 1161 1 ]ב10 1180 8נוב" (ץ 41508 תוג 0
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 6 801ת00168 01ב שנה( 8 סונטנספוג[ט1 801 8 118 וג \/ 3856תנ 8

 זו סנב8תה 060186 6 וגתוג] 01תשע6 601 ב41 לוגתנ 111 81 1
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 16-1 התבנת+1-68 01תססונץ הת 18.
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 ("6546 108116 6270510", 50811118 לפה /8ת8)
 - 0 ₪! הז 6808 תו 818 קה(נסתט] תרסט, רב 08 8/9378! 51 תוצ (1ת6ש ,4+

 סהתו6סתנ "501101"!
 טקה תוס6]ט] ]טנג ךנ156הת 128178 6826 51-8 ]08% 08 קפ6ט00ת1תו [ז8)
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 זה ןכזנתווג] תטתו הז 8] 26915401, )10100 8 ןקוגס1169+ 56תניּב "זת 501 1 ץתרט2" (6
 סהז6 11 400789), "למחוק", 0בע6 08 1תהוגקץה 0 50116 "(2ק11ת21". 5-8 ת1תוסזנ( 64 8
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 ונ2הְא1 51 8 640108 161", לח 818 1-8 160795 ןכ13ת20768. /\וג(סתט] 8 קוט 011684 1ת תגר הנרג]
 2 -8] 16015401 ססתונתוטהע68 561661 5816, 087 6. תטת616 66 "לממא". ל1 +0ז הפה זת

 תוגתר6616 ותו 8+0810.
 ז ץתרה 68 166816 תוגתו הז 81 6015001 58 קסה116 68 1100 תטתרהט] דץ
 ("ףסנ"..."טיסנ" ..."קהזנרג"...); 087 5853 גת 8 105+ 40016(5 58 תרסת(1ת8 68 1(! "ונתט",

 08 תוג1 6106
 טקה טת גת 46 הקהנ10(1, 808ת0 1ת 060676 64 לפה 28ת8 5-8 תווג(ה+ ₪1
 510]סה 18 טונס, 10600808 1ת 68028 68 "וומזו" 56 1תוקטת68 +0+ תג1 תווט!ז וח
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 זת81 1929). =
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 ּהישהתק ה 8 "[כשז 5/זוזדח" (00,8) 8 60ת58078+ גת תטתו הז תרוב68111 סת 06 8

 "א", גחז6 6013 סז8+סז1 1070828 1 /[ס1000.
 [ה גטתו6ס 1931, 68 קז]סןט] טתסע 8162671 קהז|גתוסה(הע6 01תכ ]וסת הת
 תורנקהזס8ה "וגתונ" [\ס(818566 58... ןקהז1016 ף1 08 10+ 68ת010868ַ: 7001502 קו

 ות א/גתנ(65+ 166סז9] "0101 וו"; תש 601 14 6801091, 0100!
 001568 "וע" 8 הק8תנ( נוק 66 6161 8ת1. ]ה 4606016 1932 1656 ט1םתרוג]
 תוגתובע - 50. ]ה 0118(601]] 8665001 תוגתוהע 6 טסץקה 1-06 101600, 68 טתוט] 1ת

 קס(ט101 600081 |
 | [ת 00]הֶפַו הת ((60]0ש 56 808 ]8 [הָבַמ טתב6 טזמה טת (י8(8תוסת( [8
 3סזסתסוגתט] 306(סז (בזס] \טזגתרסטוסו. 1כ06(ס0תו1] 0506 8105000 סת( 8 8
 ססתוטת1פ6 56 1806 0 ןכסז6ת62416 ָף1 18 ]ססטות(ה ק8610ת01101 581, 01000: תט 6
 36560 08 תגונ6 5 סטסזפ1ט, 66046 4087... 0 01160604 תסתוה16868. "< 640008 תרגנ

 66 161 - (8א8 ןכ105 טמפו - 00ת(1800ת(18 8 0150811."
 (רוג 068218 6458(סז161 11 101000, 18 9[1ָפַ 18 1 5ק(סמוסז16 1935, 5קע6 8-1
 זזה ות תסו קעס(וגותסה (8(8 66 61, להָפּה גת8 11 קס ות 68000 סו
 5וגס (וג] "ת6ק6ו+סזוט", ס ק180ת648 ₪ 5611616 "1 1ת1116 (4ת66", הק4נר(6 וה "זו",
 1טפ0ה(6 66 \/16(סז זהונתסת 4 (056 0 תוהנ6 פוגקז128 שתו 101000, 6876 תג
 5010156 תנהו6 06 8608568 1ת1012008. 4 (05+ 5005 800ת61 ף1 טת תוגתו 8ץ 56081 (51)
 ות 16015(ג "עמו" ("]צטתרהע 5616 / 0406 10100 6 תונצ") | 8 08

 5וגתקז126 הוג 05( טת 8חרק]וג ןקז116) קשת(רנ ןכז6ה 06 8 16 83.
 "תשקשז/סזק" 6 פ1תקטז8 68706 8 [טנ 101000 גז 6 תוסת61סתה66 זת

 תוסתטתוסת(ה|ג 15606 8 [ו(0זה(טוו זסתת6 8 ₪1068]טג ף1 קעס2ה(סת[טו
 63:05. 1/1 1 31תקוט 8 (010516 ף1 8166 פסט 6וסתותו6: 1.7. 00008 (3
 "(כ2618 1כסזס/ס1ןז1"), 56תקעסתוטפ (1ת 6018007876 11 לאָפּה ת8) 6 0

 18 "ןומע"). ב תרה סס18סה( 18 "206 ווד סוס
 ו/והצסט נתקן 5-8 הפס( זת 1907, 01400 8 060608( ןח 0.
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 וגסוגז641 1980. םוטשסמ .1006108ת0 11 0050110 1 טס]וגנוגוג] - 12088ו1ק18 201101 -

.1 3116170861 

 138600 (גניסןכסצי
 5-8 856116 18 אומת. '

 קססשוג] ןכ1הנוגז1]סצ תגס16006ת6, 06% 06 11108 101ֶפ. 1מ 50101111 56תבתה> 6
 6811 3316828 1 56 תות 100828 ]10181110 68 11110: "3 ק1ת1 06 18158 6

 סמ(נוג כס66] קוגפ 66 (1818 (18130010ת 8181גגז1 66 קססזוג] 4. /18תוגז8."
 ]ה 1984 8 56715 וגת 08+ טס]וגנב 66 ןכס6211 - "[ת וגנב טה וגב 61 1006"

 6516 061108018 108088 8 11(86410158 5816, 0010091111 1. יכסז גץ 1ת 5%וג0גוג1
 - "1/8 13ָפ1 גסוגתב 75 06 התנ", התכה תגוגתסה 60008148 8 86687111 206%.

 1120בס גת תגסתסק18018 - 2008 146ם% (15%0718 וגתסו 60061 06 ]טתננת8א גת
 +יססוג(וג] 6ע611ס07 גת סב 8ת18) , 56710: "18000 (170007 8 105% 60101 1

 ףָפ 6870 8 ?וג[פוגז8% 50ת510111%8%68" . 110110180ו11 5. 3100861 11
 "[ת 670818 60-0608868 1860 (2ניסןכסע 6856 1858114111, 68 1ת%61600118] 0טסוג 66[ 86
 2סתנ(נ1, 68 ןכסנפסת 81108%6 811011818, 21118 %08%8 8 601001ו11(1%8 6017010941 1

 \/66ם1ו1] +
 18ססס (גזסקסז 8קוגת68: "126 1ת20+008וגתה גתג 20016 68 +7601118 58 [860זב
 סוגתספ6וג%8 6010878 8ק1ז10וג8]8 8 1ו10815תבוג]וגג 61 [0תב8ת1ה. 10010 3 %
 168 ה תוג] 6076080, ז1ת 1010008 68 ָףנ זב 288878018 828% 66 כ0ק8+8 1ת 1080017
 40010 וג 105% 1290810616 5ן1ז1(\ג]וגג 6ע260050 56001 - ?110. /40010 8-8 ה
 0860111 526061-וג]וגג. 126 06 58-1 0ו106ב 18 86010? 11601116 58 1860 0008."
 [ת ָפאסָ%סתְ 1ת 157801 5-38 8180110 0 557808 וג תוגתב616 58ו1, 1ת 6810101ר4]

 סתנתנפתסת, וגג6 100111656 תבוג166 181111 66 012% 1ת תסתב 8

 1תגסנ [131יהזב
 זצ ב5016 18 12818081, 1ת גתוג] 1934, 6506 35821 1ת 6[

 103 878068 66 7 התו 8 [055 606ק01%8% 61 [הנב1!גג 1ת "התפתנ1(5ן8.
 סוגקהטנס(ננתש כסזנסה08 תסהשז8 8 [101068ו15001101, 1ת018% גב 41101 1100007
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 66 18 6826 הונג ע8תבהפ 46016 1תל07088ת56 - 61011 0111100, 8 +7801ו108+01ר11וג1 1
 ןגת קיט18+וג]וגנ 6816 8 ןכ010068+ וגת 16א160ת 11086016, וגת 011610287 6017816-:סתנ את
 81 תוגנבסז0880 מ6]8+6118 סוג 68180407 ו11?וג1:8] 1150018866 1מ וגת016 1001806 6

 טניסנבננ , 62811078 2181150108 1-8 1166קוג%-0 18 2181ר1] 1928.
 4\ 108% גת העתנס 1780116802 1ת ]1תב116 60178108, ק0תגנ8התה ָּףנ 8.

 1 ןתנס ה 58 06 0828 8 108% [1ת108 60168.
 4 שוגס11686 - 401 1א10261, גת 1550110 ף1 0 8010010 8 86065001 6
 דוגקה6נותנ. [ת 50710716 5816 80 2820828 6 1681108168 18001108: טעסו1 זמ

 סת ג18 110100001, (ניסתס10ק18 1001018508 8 ]1 5817101 1
 6(6ת0ז (1240-1923), 280רג (036ת11(078 - 0 80ם8(1 15001108 8 וגתס1 [8נוג1]גג
 66 6טע6ג 061ב 1010098 61גב גתנו 1822 ָף /ץנתבוג] 2801116800 - 6876 6

 1ת6םנת8+8 תגהי6]וגנ 1תטה(ּה5 1סםּהתּהת 06 1.
 זכות ןגתנמ8 טסננ התא 8 +5)780 1מ ]1תבסה יסנב8ת8 ןכ6 1161ת116ב 11610 1
 (הד668 ]טנג (278ת0. /\ +780ו0ג8 גת ]גתגסב ץסתב8תה ךכזנתבוג] טס]ןטתב 8] 1
 סטניסו|סנ 66 11ס1תז16]ב 2ואע (178662 6816 8 8ק8נוג+ 18 1ּהָּפַנ ב 1924. 10000
 1668108 88 ןכיס21ת%6 61626ת+616 06 11020116 816 18%01101 01010801 01 4
 66 וגב סטעסוג 01ם 20/01. ןכנת ]גנבה 10גפ ג 8008 01ת 0618 ]1 כת]סתנ
 1101016 גת 1691588 - 080ז8ת. 3608006 0 ססתיסטקנ6 1תפסתותה18 גת
 סססוג181128168 2062101 ?0תנ8ת6ֶַפַָ (180868ת6 גת [ותגסא גס 0621116 ]גג
 זח1ת6860 1 (כ0פסוג6 גת 15010819, הק8הנרג68 1ת 1922. 1ת קננתוגנ תג 06 וג

 ןנינמוג] 782001 תגסת18] 8 ןכוגס]168+ 1מ +261 ץס]וגנג6 - ג ( 2106 .
 1 סעסל1נת+%8 ָף1 06818 80111001110ע 0טע61 06 סזופ1ת6 עסתנ8ת8 וגנב פוגת(:

 סת6+1 תסתנהת, 13.1108, 5.5+6וטמהת 0018, ₪ .[יטצוגתה 08 \ 
 06 18 ]1+6ה0וגז8 60 38+8 ]11108+8 18 8 קסנ(וגנ116 00260 -עסתנ4ת6 וג
 סתנ4תס -םסנג8ת6, 6] 86 1880828 6 ןכונתס(ונ1 6₪ 0 1ת+6-תָננסתַה] 1
 11401 ה וגנונ וגתנטסזיפ 816, 0180ו1%4 20 017818 010111281161 6ונעסק6ת6 1ת 282076 סוג 8

 0018808, ססת6יסטסניפ016 ף1 +78ת8101381116 תב 110 90111001 6 ןינית66
 (:0סזש 38608 1 1.6 '1018601 ('1015601, 1110 8191ב01 1 0\מי1ג)

 3. שמו התוג
 א 480% 18 110168, וג תוגנמ616 36ת]3נבנמ 68101, 8 +7816 10016 3תנג 1898 -

 0000 תב 16 4.
 זדמוג] גת(י6 תגהזינו ןכסס(1 81 סתב8ת101, 110026 8 86716 שץ פוגז1 00 8 43
 06 9 גתג. /\ 0600686 1ת 1913-1914 ₪ טסנפוגז1, ןכע028 1 81110016. 11 88
 60 תי סו1118 11661818 6 ןכת0(6ז1ת+8 3 06 ןכוג 1108111 סוג 06+61-ב1 06 1

1918 :1108100 
 ןזיג וגב 218115% !תתבוגקוגנינ+ 51 1ת11011% 1ת ןצ1תנ8טהצהג 8 +י021%8 8
 :תססקוגסוג1 8660]ו11טנ 66 טנ21וגב68 ]וגנ 17116000 16121. 1928 וגת (10070ת% 160601 1
 6וגתס568%סז 81 1בסזסו . 1.8 110148 זמ 6858 טוגת1ס11סצ 68ד(וגני הז 1 205107 6] 8
 :ת+81ה16 וגה ןכניססז18 ססת(ספווגת6 סט 116(681 ט66םנ 1 5010066. 1,60111116 6
 1- הו (סזינה+ וגב 00 פוג(166080 1 1601001181 80110, 6810 5-8 10081885 1ת 0768-
 1116 8816: 06218 1310118, 5 81תבוג] 1ת0016 8 ]וגו גג, 2581תבוג] סוג18ב1601, תוגש
 5ה]נמונ]וגנ, 258]תבוג] 1,6קניספוג]וג1, /1סתס1ספוג] 1 81%18281, סוגקסע 38
 םהסווסתופ, עגקה6טנת(ב ]גו 200ר0ג - ₪ג פפו [ 081178 0101108. 8
 (סת(1תוגה< 58 01008568 ף1 58 עס(ו118808 (281608 8110 (50/6ז 1105/00

 110186 8 הכהנרג+ 1ת 118118 1ה התוגנ
 גמא 182001, 1ב 00 1918, 8 טסתנפ ג גזית 8 מוג - 1
 05111. ב 05% 0820וג15 66 6010 (1818 (18180010מ, "סתנת1 בנוג] 6ו16028%01" וגנב
 ]--ה תונתבו6 '1רגססז בזק]ב021, 1 סמנתה זרג] וגתג66 86 8118 1תנקץסוגתה
 סוג 18טנסנ חג 8]ָץ1 80111601 ָףנ 218 1פ הסוג28+1 ָף1 ןוג1(6008 68 הג 001800181 ג
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 0670: 8180119111 508416 - 1927, 20000187 016 ןכס/651111 ןכסקוג18ע6 - 0
 סמ :גּגת 6000פאָוגג - 1984, 126 18 61ת61 18 01ת01 - 1935, () גוג[ 66 ןוג1כ8 ופה
 (?תהז1גס 3]טתב. 1צוגט61616 5816: 008 1יטזסוגתה, 12010+ת10ו11 1]8%800וג,) 3
 פט, 6200118718. (?0ק1]וג] םוגגוגתנהְפ 81 11קסע61, ת6 1ת8[1ָזנֶפסּהכַה 178נוגג 1
 1ת+8ב181116 6 18 תוהעקות68ה 587868 8 120-0011011 01ת 8תננ 1907-1916. [ם
 1987 וגס]נס ץעסתגב8ת6]6 "111180111, 1ה1תב1ת8 כתבה 011, סב הת6ס 611 וג 6

106 81100010 860666 
 4 901718 08412016 1050 066 %68:1-וג1: (?]סטתונ] 0816 24000906 - 1949, 1סת

 8101618, ()+6] ף1 ק81ת6 - 1952, ןהז 11078108 62811 11 621010100, יס21ת18 וגת
 זתסיסש וגתנטסעפ 1190797 ןכס 6876 8968 88-1 0091890826 1ם ןכוג(1תגנ1 התו כס 6

 טסה 88-1 תגפנ 17818808. 1178011106 1205501681 - \/19ו1] וגתוגנ סתב 1
 (?8]וגק8נרג 1ת+1וג60106828 ןכסת(זוג +1תוגלוגז116 01ת תסת(6 6008 60 108112890 וג

 תו זת וטזננ8ה 1. 6162 כ6סת(נוג [2וג6ונ10ֶפ41: 62021101 6

110% 620110 
 0-8 ת890ו1% 18 1158116ת1 1ת גתוגג 9

 /\ 1086 קז028+0ז 1 כוגס110186. 4 0601118+ 18 15 תג גב כוגס116811ג - 50?1ע
 צעסש גת וגסוגזסֶפ1 וג וגת 811160] 6050176 0ת1]8סתב /1161020. 151181708 8
 היתג6 185ו1ת6+ 1ם +0, 0008 66 1-8 1תנקנתפ 6 80010500מ+ 88 ?0תוגתְ+6 18 8
 קסת(נרג 8 0646ת1 8601ש 1ב 282668118 011ת 6816818. 161 6] 50716 1ם +761 ]תג

 סננ 48 , 101ָפ 61 601108.
 4 1886 58 01208808 קסתנ התה , 11820628 81 ב81 2812101 0תק1628. 1206168 8

 ססתמ הת 6]358 1ת661 01 6100126 68 1 1ת '181תבוג.
 1ת6י6 גתגו 1929-1981 הןוגתַשס 58 ₪0 0080602 18 2181616 - סונג 61 1הגג8
 1002008808 1 18 - 1(110909וגת68 1207708568. [ת%ע6 גתגנ 1929-1930 86710 18 -
 10תהָפַס6ַּה ב039078, 187 1ת6ע6 1987-1989 06ט1ב6 607006607 18 1601948 גב |

 ססע16 תוגט6]6 1ת [גתגס116 עסעתנ8ת8 1 1019פ 08ת6 הוג 180006 1תגק16816 הפוגסנה

 0101601110 ָף1 2001 גוג ע82ו16 1ם 61 0 8508 0816 1785816, וגת ןכו1110156 66 8

 וגן. 70866 סעגוג ג0וגתה46 1ת 180861ת116 5816 80168 1ת +י817116 601111

 קיססוגתנ ף1 נב 1560118 6וג 108006 816 +41קוג]גנ 5הוג ת%81 11ה116מג +

 81סת15% 108 1ת [38608 58 +0(120170, 8 06ש6ת15 גתה ]וב 1קרג1116 ןכזססתננת66

 קסקוט]816 1ב 18ת6ו1 תג880]סע 00010801 0876-1 01568וג 611 180026 6

 הקהנוג6 1ם כע088 002018808 8 טעסתננו. 4 3]וגתפ 0600586 1ת 1 69806ת(6 1

 16860111 15786118, ןכז66וגתב ף1 1ב 08 קזנתנהנ1ס1 1ת 161 .בטנצ. \ +

 קניסס1התנ 86 - (2008+68ב 06 (0ב081י6 8] סזהָפנ]וגג. [ת 15786] 8 ןכוג 1168% טס]וגגובוג] -

 14846 ף1 ,40וגת8ב60. 00116 18 ?1הנרג] - 11881662. ג (08;)780 01 ]גסה 116 ]גג

 6205%866 1צסשצנ 1 ]גתבכ ה 008108. 020201166 2187616 - /גת610 11 1

 1182118ת (וגת6 6800 100880601 61) 68 ָף1 18 - 113 הנינט, 1תבכ 06 1666מ11, וג 6
 וגס 1108 0 זרג1ז108 58+ 818.

 (;הניס] [כ1תגסעי

 א 85004 18 110ז+8, 8 +7816 1ת₪6 התוגנ 1889-תגמ6 1941, 080 תג0816 וב
 "סיסתוג] תגסנ(11" 8010 602818781.

 יס]1601 80111607 8 105% 101 +8 1תוג]וגנ 301] 1כזננבסז, 6816 +1ת1גכ 06 25 6

 התג 8 1056 61 ז8 כ1ת 81 סזיָפוג]וגג [כסיס]בסנ, 68+ 81 501160: 06 11תגלב 61

 11081508 088168 8 ]וגנ 028201 כזננבסצ 8 801% 6ע6ונננג תגס]00ש6מ6 מ סנוב

 6 סנת6, וגת 6111015 ןכוגט110156, וגב סב 1586%8+ 06 3001 91 020+8%0. 6 0

 06516 61 - "17 ןכס16ת215% 018011", 06 1/1668 0 91 - "(התב6ת1 6
 הוג 1056" 66 [י'יסננמנ 181618.

 ( 8101 כזנתב6ע 8 105% וגמוג] 6 עסק1026ת+8 111 60 8182181 גץ
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] 0 6 
 ןצ 880% 18 11131161, 8 ?7816 166 הת1ננ 9%,

 06%, הת 8וגנזש 51 10607, 1 182008 11017006, 06 18 ץ418+8 06 19 התנ
 8 1166116 58 56110 יטסניפוגצנ 1ת ]1תב 08 10גָפ ןכז1ת+16 6816 ןכססננוג] 08128010 - "סב

(111858067080/) "10108 
 1 1939 8 סוגפ1168+ קניגתגוג] טס]וגתב 66 טסצפוגנ1 - "פ61616 /1116ב" ((?01(גגנב
 ןגמוֶפ66156), 1 0010וגזג 53]סתנ /11016ם6תב 18 ?ל1קסק801ג 010ש8 8 ]טנ 08ת8התב
 ץ6]]6ע, גגע 1ב 1947 8 08% ןכוגס]11(10158 טס]וגנבוג] 06 ןכס6211 - "1088] ,
 ור גנובסנ 8816. 10866 6018 00179+0 18 10018+8 - 1אוג[ 21600, 187 1ת 1965 8 טוט

 1861048 66 טסניפוגזנ - "1011614", 1ת 101 |
 [ת א[1תהנ16תנ 3 1ת] 608% 0 5818 66 +68:נרג וגת6 8 (160ו1%8+ 6 תוגתנ158 וג
 84 ]גג 11ה1תג 1ס1ז 0800]0028. 1 ע620ת%8768 וגת61 2601866 ו1תב07180106 -

 "(10:]36ן2% גנב (30]ו120", 684148 01תעס 1 00%8+61ב1 וג
 כניסת 68.

 6-8 96801116 1ג 1301170901 1 8 1101085 וגב 0001186 1ת 011017011 0
 1ת5611ת6 תוגתב616 610110 ןכנינתבוג]וגנ 182001 תבסת181, 18 ןכ6 0001180 0 קץ טונה

| .01 1,690 - 8088 
 08 201(16980ת6 18 סוג 84(8ג11 2820211 61ת 1942 1ת וס כי621מ%68 ]8
 +8 1דג] 37856 1ת 1גת108 יסתב4 תה , 1658 - "090018". 1181 06 המ
 ג 6סתנןכוג8 בוג?2168. (20ת201רג] סנינתס18] 618 דיסתנ הת101ר11 1 .ןטנוג 1400108ו0, 6
 561128 ת06וג -56 08 תוג-1 0856 08 8210081708, 1-8 18תבוג115 68 1-8הַע 1800 וגת 6
 זוגו... "0-68 1010ֶפ6ּ 8562828768 601016 11838 1 1ו(16ז" , 801186 60768תו.
 1 1975 3 סוגס]168+ יץס]וגנוגוג] - "541-3ג (3 הזוג", סוג 3604 ןכזסטסנ טס 1ת גת

 10נָפ.
 1 616001116 5816, ןכססווג] 8068 [10וגז1 1 1ת+8נ31ן1ה:נ 6 ו

 0610801 01 1010008 1 ב סננננוג] 80 סות א11תנןסמג1

 [סנב 628311 הנר
 ןצ 430126 18 כסצס]בס1, 6וג תוגנב616 וגגוגנמ (2101001רוג, 8 +7816 1ת616 גתג1 1902 -

.156 
 0-8 תגפ6ט1 1ת 88תוג] וגבסנ (חב1111 06 גתוגתס1לסז1 טיג. 1 8 ןכננתב1% 00021
 ן+08ד פוגס תוגתב6]6 66 1ס0ת (08]טקהנוג 18 סקוגתסניס8 ]וג1 [פוטשסת [/001ת0500.
 תונמ6 0 68706 8-8 130116 6וגתספסוג% 1ת 1100780178. 018 88 806116. '[1ת008 גת
 סזג2סמ+ תגהנ [הזיק וגת6ס 58 1808 סוגתספסוג58, תגה1 התנכ]וג, ]ןוגתב68 וג ּחָּפַתְטס8
 זת+0כ0מ158 1ת6ז -וגת +81₪ 1ב011006ת080. 01 8 0086118 6%01401111 6וג ]וגננ68 58 6
 ס(1וג שני , תבסעהנ1, 01011, 18811, סגר הדיו, 88068011, 668וַפ1 60 8180028, 0
 386 ]ונמ וג 1 1-8 21816 00100014 סוג וגב 0 6 61011816 1 [11108]
 1.8 תונזמהנ 17 גתג, תם 1919, 00801200 1 68011918. 150015 06 ָבּה 3
 6018016828 18 י6ש15%8 - "1 םוג". ב סוג ט1168%18 50846 100186016 טיסת: "75-10".
 "[ת+0078]", "(0זתבוגק", 61 1תפוגְפ 06108ם0 2001868 - "0 סנמגנא וג108]0".
 (רס]3 006082 18 6041018תו1] 00201080 - "1401108", "[הגנמ 66 ב

 "(רוגט המ(וג] 1100", "(0סב60תבסהתוג]" 1 6 ]8 2181ר1] "(?1סק011"
 [מ 1922 ןגפ]וסב 1ת 2001808 1180878 806ם8(1 - "ן?1ז1 1תֶשס1ספס , 6820 8
 066ת16 1ת 1936 608 תגג] 100858 0078 8 58 - 08 וגתוגנ 66016
 ונת עצ1סזיספ 06וגתב6ת+ בסתס קי 8110 81 + וג ]1 6 6%0ת128ת6  סהפ1

 61686 כס 0101 08 310816 11108108 618810 8 1062116011 56601ו11ו11 0941וג.
 1 1930, 0 08%8 ₪1 8 1-08+8 --8%4 תק, 188018 - הת 011850191

 0018007682 וג 1116 81 טס]וגןכ2846 18 " (כוגט תווג] 11061", "תסקסל0ד", 8 תסו18"
 "(]ססס(וג]". [כטק8 23 הטקוגפ 11 8 ץ6080%0 ]18 "508ת008", ,1

 ש100109001ת66 81 1)תנטתננ 0711011101, וגת 86010186 81 [יסת(סוג1גנ 16
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 ס=\ואא| | |
  םעחפו ססחסודסופאו
 א 1שאו= 1וד הפו סה
 016 ל. 5

 וגח6גג] [כסזיסםסנ, סוג +81קתגז116 8816, 8 105% 12שסע 06 ןכסע50ת1((811+8 סו1[+ו186)
 ססס(1, 907116011, 218זְנֶפ1, +7801108+011, 3זֶונֶפַַ, 28% 1ת 11תגס8 עסתג8ת8 684 ָּףַנ ות
 ןגתנמה 10גָפ. 51 5-8הוג 0ת18168+ ף1 הוג כז1תגנ% 8216010708 סוגטסת108 11ת 8

 וגתסנ 11118616 [1תגזנ 828% 1ם ןכע658 68% ף1 1ת 1120781ו178 ץסתנ את.

 9%6[ה11 ,\1+1זב
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 וטו. חר60וס; [ הז \/ווסחפו, 50108% | 6/ססצוסו 0סו1, 50031. /1655וחַחִתַסז !ספטס [13וח, 1
 60700138 06 ז3200ו; 13105 סוסווה !\וסוז, 501031, 621068 (;סהרסחוסז81וש8; ו סוזסטוסו סהחופסח,
 50031, ₪6ח06ו סשוט| הצזפחו, 50086 \₪ו6ח6| םסזסוט, 08%!50 \/!ס5ססטוסו סוסו, 1
 6ס וס הוה זח !וחו6 וזסחו; אוספססטוסו \/וסוף6 כהצוט, 081!50; \וסוָפס !(וס 215 הזָוחזהזט סח
 50ו03% \וספססצוסו רוחו, 50081: וחוה גצזההה, 501081, 508 סחהחה ז820ס0ו סוס
 ו בזסט, 50031, ₪/וסו86 רסופוס, 08%!50 !\ווחהווופוס3חט 28|ח8ח | 9וט, 031!50, ווחּהווסטוסו םוו,
 03%!50 \655וחַחחַסז כופה 5008% החוט |. 2180, 50085 \16ח06| ם0ו0 |[סז, 0[
 \וס56סצוס| 58חוסו|, סוטוסחוסז ד... 070608 סחוס חוסז91וש8 סוג 6|087010 3301
 358ז90ו8, גז068|, וסט ףו /וסוסחפ; \וסוזסטוסו /וסופ6, 08%!50  /!(ס56סצוסו העזהחו, 1.
 -ּהבזזחהסו51, 00001856 06 ז3200ו; \/וספס0סטוסו וספוטס, 03קסז3ו; /181858ז0 /|(ס, 501081, \/וסזהזט
 ווב , 50031: \ו3ּבזססטוסו אבבה, 50ז00ח%  ד.ח.; \וּהזססצוסו ובא, 50706ה1 ד .ר.; /1ס0ף00ץוסו
 פסוסחוסח, 03!50+; צּבוחחּהה \וסוז, 601081 וחצה|וח 06 ז32םסו, צוגפ6הה 5וח רבו 5603| 3
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 םטאפז כסתסוצסזמאז זאז8-שא
 מסאז מאא זמ
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 ססוזסחסו, 10 הכז. 8,

 ו68ס (גסזטסז |., כבזּבסּההו, חּבפסטז 10 ןטחופ 1872; |שּהוחסז \/ו0ח00|, [רסז1ב, 4
 060. 1876; !וגפזסז \וסזושט, כסזסהסו, 31 חופז., 1881; |ּבחססצוסו |60, כסזסחסו, 1
 בסז. 1879; !וסח רסזפסט 5וח \וופוווט, ווחהווסח, 22 00% 1879; [900שו0| 80 |
 ססזסחסו, 28 חס ., 1874; !טפזסז 0566, כסזסחסו, 17 חהז. 1890; |זוחוה, כסזסחסו, 5
 שוש, 1888; !56סצוסו כסטסזּב, כסזסהסו, 3 חו, 1889; |ס561 םווטחו, כסזסחסו, 0
 פח, 1872; !חפחס| 5וח חס 218 פסו, כסזסהסו, 8 הקסז. 1879; ןסחה5 /5|409ו0וח,
 ססזסחסו, 9 060. 1880; |ָןוס פוח [9ו0 6שט] 215 (25185 085 ההחה , 8, 7
 ופו6 פוח !ןו6 215 (כ2185 \\/0ו98חוההחה , 8ש6הו, 1893; |ו6 סו|וחה 1 0ום, 285 58ו))
 וטססטוסו, הסה, 1884: |פז כ. \וסופס, הזהה, 1868, |3ח60טוס| סחוס
 ססזסחסו, 1889: ו!החסו \ופוסז, כסזסחסו, 1888; !ט|וטפ םוטחחסהזס|0, [כסזסחסו, +

 וםחסט בצוס, כסזסחסו, 1896; [ּהססס 8568|וג, 58ש6ח| 5

 <סחוש \וסזוו, [רסזזם, הפס 1883; [4ההוסז [החסו, 081303, 4.
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 םטזוח 215 םסזחהזס \/וּבז6סשוסו, 193, 6 בז. 1876; 0סהה סוסה, כסזסחסו, 22 חסצ
 1881; סזסווסחנ !ָןוס 215 !(וס | פוססטוסו, [46זן3, ססזסהסו, 15 זחהז., 1857; (לוסססזהזט 4.
 ז[רסזפסט, 53צ6הו, כסזסחסו, 3 190. 1887; (וסססוהזט ןרסזָפסונ, כסזסהסו, 14100 9
 6סחה ססצסה6, 2158 סזפ, 58ש6חו סזסתסו, 23 בח. 1894; 600708700 8/8,
 58צ6חו, ססזסחסו, 27 וטווש 1880, סזסוזססחט זרסזפסו, סז]ג- כסזסהסו, 25 וח. 0,
 6סחה 3028, כסזסהסו, 8 חסצ. 1895; סחה \אהזפה, כ3ז3סהחו, 10 חו 1968; (לסחח
 60, כהזּבסההו, 22 חסצ. 1897; סחוס 6. 215 רטחה \/!ּבֶעַסִ כ3בזּבסהחו, 16 1%
 1876; 6סחה הצזההה סטז, סטחהז6| (כסזסחסו) , 5 חו 1880; 8חהווסו ססו|, 16 8
 וטווס 1875; סוטססזמזט סחווו 2ו5 םוטחו, ססזסחסו, 5 ּהסז. 1879; (לזוש |8|58, סזסחסו
 30 ּהטָפ. 1895, סזסווסחט | הלהז 215 \|זטזפסהה, כהז9בס8ח, 28 8טָח. 1875; (לזסוזסזט

 ג15ו6 ובוזח  /ווחפווסהו, 21 פו 1866; סזחופז03ה0 זס, כסזסהחסו, 11 000.
 כופה !רסזחוהה , כסזסחסו, 26 066. 1896; (20]סס8זט ןסוח, כסזסהסו, 23 חח
 1896; (כזסווס /גזסח, כסזסחסו, 8 06% 1897; (20ןססּהזט 18908| 215 8[
 | ה?הזסצוסו, 63, 10 חסצ. 1897 , (לסצה|וח !06| סזפ, כסזסחסו, 24 ססז., 1894; (ס0חח

 \וסחס6|, 58שסחו, 22 00. 7,

 הטוב /וספסוג םזסוזחסו2, 3303 וזו, חפסטז 10 50סז. 1880; כהצוס 5זט| גו
 6סןססּב ג, רזה, 10 061. 1865; כ8צוס 002185, כסזסחסו, 25 061. 1883; כסה הפח
 פוחסהח6, 303בְזו, 1871; כסחה6הז0|6 300! 1897; כסחה6ח0|16 !\/וּהזס5, 8080ץ)
 1873; כּהפסהו טסו סוזה ר3בחּב , \ווחהווסחו, 1867; 28568| !06| ₪3, כסזסחסו, 1
 סהצונ םוחהזמט, םסזסחסו, 1879; פסו 1טפ56ה 1610, עסזסחסו 1887; 80
 בסססההוט, ססזסחסו, 1870; כ8563וט כ. ורסזָפסט, כסזסחסו, 1870; הצו 0וטטסזמזו

 ססזסחסו 1896; כהצוב 5וח רסזפסט ּסחחוו, סזו6(8הו (כסזסחס); , 6

 -זטסהז הצזּבחהו, ססזסחסו, חּבפסטז 1859; -הוסוָפ /308ח8, !\/ווחּבוופח, 4.
 -סספּבחסההחו ובז8, [וסזסטופ168 (סזסחסו), 1884; [-6והחפז0]ה \ובזסט, הזהה
 1865; -טזחחּהה סקסו, \ווחפווסחו, 1871; -8צס| 5וס|סזט, כסזסהסו, 1891; =ו86ח6| 06|
 ווחּבוופחו, 1898: בוחבוט רבו, כסזסהסו, 10 הסז. 1883: [=וחאס| /וספסט, זז

 1879; -ו56ח6ו 5וח 1.6ו26ז, כסזסחסו,

 (גס|!סהוהה -זסוחה , כז3ָחטטֶפסחו (כסזסחסו) , ח4ּפסוז 1882; (בזססססז !החסט 6זה|
 סזסחסו, 1851; (00|30הח8ז0 וש, ססזסחסו 1857; (00|30הח0070 308860, 5
 סוסוסזג, 078, 1878; (בונהססזט ר6זָפסט [16חו8, הזה, 1890; 0
 גס, ₪ווחפווסחו, 1872; (06!0חס6זח 003, סזסחסו, 1867; 05!0ה!300ז \וסזוש

 215 !/וסופ6, הזהסהחו , 1853; (בזטחססזט 986, \ווחהווסחו, 1862; (בזספט 08, כסזסח0ו

 1897: (בזוחססז) 6סוסחוסה, !\ווחפווסחו, 1882; (05!0ז0|ה 66, כסזסחס,
 (גזססססז רסוחזוסה, ססזסחסו, 1890; (בסוס5הוהה \והזס6|, שווחבווסח]

 הסזָפססשוסו, ססזסהסו, ח85601 1879: [ר86זָפסט 5. 0סהה, !\ווח8וופח 6

 1887: ורּבוקסזה םוזבח, \ווטסס (כסזסחס)), 29 זח8, 1894; [רסזסז טובה קס זס

 שווחּבווסחו, 7 הס. 1889; [רּבחּההה [רהוחח סטובהחה 215 60חה, סזסחסו, 4 ו 7.

 ורסזפסו 6061, כסזסחסו, 10 הטָט., 1866; זהו 5וח [/!8085 215 2061, כסזסחסו

 19 וטחוס 1869; [רסזָפסט !ּהחסט סופת הז, כסזסהחסו, 1 חסצ. 1865: [4הוחסצוסו \ּבזסט

 וזו6, \ווחבווסחו, 3 100. 1892; [רסזָּפסַט 08|ח8ה, (כסזסהסו, 24 0, 9, 107900

 זסח, 5וח וסופ6, כסזסחסו, 17 סס1., 1871; זַפ 08צו0 /גזסח סשה, 20 וטווס 2:

 ורסזפסט סטווח 215 53חה| םּהזססז, \ווחבווסחו, 7 061, 1884: [491חסז | וז /ווחהו!סחו

 18 הקז., 1856: !רהוחוסטוסו רבו, סזסחסו, 20 ּהסז. 1863: רפוחה ססס ןח,

 סזסחסו, 14 בח. 1896; בןחוסטוסו ווסחסו , כבז85 הו, 8 פז. 1872: [ר8הוזה /ווחּהוו

 רפה, 5 061. 1887: זבזּבסּהַסו !ָןוס, 215 [רסזח65108ה0, סזסחסו, 10 8 10,

 ורסזָּפססטוסו 215 (זסוזסזט 3]חח !06|, [כסזסחסו, 25 חח, 0. 000 1 3\וז0ז , [10ז]8

 17 וטחוס 1892; ורבו 68[560הוג 63 ה68 (סזסחס)) , 14 5601. 1896: 0זס\ג,
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 אז חבה \ובעסז, רזה, חּבפסטז |ב הסה ןח 1873; זסחסטוסו 810,
 ססזסחסו, 19 חסצ. 1898; הצזהחו (0ח5, כסזסחסו, 1 הפ. 1899; הצזהחו סוחסח (5

 5סוסזוסה סהטעוספסהה) , כסזסחסו, 15 בו 1869; ג\זסחסצוסו הצזבהו, כסזסחסו, 17
 1867: /גחססו!פזסוה \וושתסו , \/סוסוטוספ8 (ססזסחסו), 24 560%. 1886; עזבו םווטחוסז
 ססזסחסו, 18 ּהסז. 1872; 19ו6 5603וו, כסזסחסו, 31 066. 1886; /\עחסז סזס|!פזט (5
 סו[ ז86סצוסו), פסזסחסו, 8 הקזוווס 1890; הזָףוחזתט \ופז6ט \וסו86, 108, 5
 חסצ. 1866; גזסהח 336ח3|6, כסזסחסו, 190. 1885, הצזּבההה בצו, 618, 3 סם[.
 1869: הצזּבחו ורבוח ₪. סווססו, בטס. 1896; הצזהתה [רוןופ08חט, 215 (בזונחצה\ 0

 ססזסחסו, 22 חסש. 1882; /גזסח 00]ססהזט, קס ח8ז|ב, 20 060. 6

 םהסּ| פסוסחוסה , 215 6זסט 5סוסהוסה 2868|, כסזסחסו, חּפסוז 11 10. 0,
 םטזבסהת 215 5ט| 25 5.8.אסהתה, ססזסהחסו 4 וטחו6 1887; ₪!טחוסהחז6!6 וחש,
 ססוחּהפסה, 3 פח. 1891; םוטחוסהזתה| !\ו8ֶעַסז , 25 ָףו חסה, כז 38חו, 22 הקסז
 1883; םזסותסול> וטו, כסזסהסו, הסחוס 1883; םסזחוס|0 הוס, כסזסחס, 2:
 םוטחרסהז0|6 [16זפס0, כסזסהסו, 1865; םווטח6הז6ו0 רס28, כסזסתסו , 1875; םז8\וחפזסוה
 86, !רסזזה, 1882; םוטחוסהוסוס | 3287, כסזסהסו, 1850; 80 םטוחוג, 08ז38ח)
 (ססזסחסו) , 1888; םוונחסחזס|סה 4001, 215 הוזסז, 107, 1885; םוזחטהטהה זהה 5
 אסוז קסוזוסז, \ווחהווסחו, 26 הבז, 1882; ם8זסוסזט 1 0וסה ןרסזפ, \ווחּהווסהו, כסזסחסו

 1872: םסזססטוסו וסופס, 53ש6ח, 1870; םוטחוסהז0|6 808, 208508,
 :םזפטחְפוסוה \וסזוט, 108, םסזסהסו, 1854; םטוטזחה 1הוחו !ןו6, וס, 2ו5 36חו8חווח
 (בטופוטזס, כסזסחסו 1892; םוזהת 215 !\/ופוסז ןסוחה 215 |סחה5 \306ז, כסזסהסו, 9
 ם6חַסח 0]ןססהזט 215 0ווסז, רסזזב, 1885; םווטחו \ו86הו געזההו, כסזסחסו, 8
 םטזבה 5זסזח \ווסחפו , אוווסש, (ססזסחסו) , 1895; םפזסונ 5. כהצוספסה /גו6\2, אוו!תבוופחו
 1895: םבזפוסזט וספטס , אווחהווסחו, ססזסהסו, 1977 , ם8גזחפ| |50, כסזס חס, 7,
 םבזבז עזבה, סזסהחסו, 1875; םוהחא ₪610, כסזסחסו 1896, םטזתהזוט 66חחווו
 ססזסחסו, 1899; הזפפחוסט סוג, כסזסחסו, 1893: ם6חו החווה כ8ו00צוסו, כסזסהסו,

 1899: ם00ז !\/וסופס םווטחוהֶפ, [כסזסחסו 6 | |

 (ז/וס05ו0ז הא, 58ע6הו, ב50 ז 18 הסז. 1886; וש םסזחהז6, 6 6.
 וטפטס 215 5החחטו| 50081, כסזסחסו, 15 5001. 1866; וסססוהזט זה םססזסחסו, 3
 זחבז. 1889: ססהה פוט, 58ע6הו, ססזסהסו, 20 זחהז. 1861; (כזסוזסזט וס 215 /\|זסז
 ססזסחסו, 16 חסצ. 1866; 00סצ8ווה 685 215 \והזסט, כסזסהסו, 15 ןטווס 2: 006
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 קיסקש08616 1800150... /\ 10זתג1ת8% 1ת00תבת80  כוגכ11001 1ת סתק3ת128708 וג 1
 1(800וגת1 8101866, 6816 8-8 ף1 [10תג86. (לוג 068218 8068548 5-8 81788 פוגתנה 0
 ]61 קסת(נוג 1יסתסוג] אפָננסתּ..."; תז. 46 םסט. 1902, 50001108: "גת6ע1 8 תסט.
 סז8ָפסַג] תספסתג 8 8הטגפ 0תסהת68 8 (1 ט121086 06 6. 1. 48070, 01 8
 סנזיתסונ]וגנ... ןכזנת +878... ת-8 8086 00681 6008 06... ק1821ת001-50 8 1608 8
 11618... 8 1ת820008% %676תוגז116 01 6876 וגתתנסה28 58 56 6וגעגק6ע6 6ת(נונ
 60 ת5(וג1ת68 וגתסנ 011 66 1666 קסת(נוג 68106 1.62.44. 61ת 28115 8 821028+ פונתה
 066 13.000 [סנ. 4 1858% 2000 06 161 כסת+זוג 8)וג6סזרג] תב65011881107 5821181... 0
 ]סנ קסת(תג 012216 קסת(עתג 616011 5818061 061גם 900818 01ם (סת0וג] +ענתננפ 6
 ססתנ1260₪1 גת 1108 66 סט ..."; 1ב םז. 16, 26 הקז. 1908 56 גתנ1ת?0פ6ס: "18 1
 81116... 5-8 108% 3161 0 806. 06 8)וג%סע 1061כע00 1ת 682 06 00818, 021? 0
 001058008 תוגתנ8ע8 88%821 126 תגסתנסצנ...". 1205016 8611/118%08 1(800וגתננ
 810ת15%6 118586, "01101166 ססת[סזנת(6 תפָצ1ַסתה1ס 51 155017106 1תם [010פ001 א. 1
 8 68561 כ01תהטנ1סז ..."; תבע. 18, 10 תג81 1908 56 פוג11תג828 68 66 1 תגבג 8
 810ת15%8 118586ת87... 8 80728% 2118 06 1/-011101)1. 1). 1/8282 0898
 011766001 81 5600101 181861106 זסתגנ8ת6 01מ כ8טסתנ ... 8 +1מוג6 0 ססת(0ז1תלפ 8383
 51סת15%8 זמ 51תהקסקה 110101..." 5-8הוג [800+ 0ת11(8 !ם פ3גתנ קסתונונ ת.א .: זת םע.
 21, 31 תגגנ 1903, "תגהזָונ 21 תגנ 8.0. 8 0008 21 06 ָקהטס% 8 הטוג(% 100 זת
 סנתהקסק8 (?07]01+011 507081768 סק8ת128%8 06 0001018168 06 2116180076 ()17-
 (?םוגהסַפ, ק6ת(סוג תג8ז1708 [סת0וג]טנ. סנתאקסקה, 0051 008 תגה1 1088(508 גת
 20816, 8 105% 11א168 06 ןכוגס]ג6 גת 508+6 8(וג1116 11(50010%8... 51תהקסקה , [זרגת5
 (66078%8, תג81 8105 סוג וגב 13 ק6ת - 81 160101 1ת1ת5 6 16808 16
 ןנתננת8+8 סוג 6566 300 ]ונתנ8ת הז, 81878 06 18זםקג... תבוג]ץוגתבנ18 0-]וגג 4זסמ
 (גנוגת ססזק +1ת16ת1שגוג ... 6. 1. 2160017 כיסֶפס1ְַתְא61ס 506... ( 60ת1076ת(185) 6

 1תפסתנת 88168 581708%09101 06 20ע07... '76ת1ג1 ת66 136 161 51 80 ס3התג...",
 70% 068016 8661/1%8+08 01 /1158116ת1 4118תב גת תם. 3, 18 18. 1903, הת
 11[: "5-8 8108 וגת תסוג ססתנ120+ 81 161(560 118580 הז"; 1 תת. 45, 22 םסט. %

 5וגת+ התבנת?156 86(נוגת116 11(8(00016 06 31ת61800176 (917 (םוג

101) 
 סקוסטנת +0 וגם 6030164 15 451 יג םז. 14, 6 הס. 1909: "אטתמהזרג]
 תב60ע1107 11(0016+8 105011810 5-8 תג8ז16 ק16(178 תגטתסננ 060286 6
 כס5601ת+616 ,\זסת 1360061... 5 וגת תגהת6 סוגת6ת6 66 6תנ101810, 087 0008 06-]
 ד116(6 6 [1088 6 5080 6 זוגתו ּהֶפ6סס64ַּתה הןוג6סנרג] 4110061 187001116" 1ם

 תוגתו 8זוג] 25 1ת 29 גוגתנ6 פוג+ וג פו 018+6 010526 101 8108 ו1תו11
 8] 0111-1817 861160 יסנב 8ת6, 606ת4 1ת11ת+ץ46ה , 181 זה תד. 46, גת 01601460 2
 8118תבםַ: "(ל?ט 068218 12158111 +81ק2וג]וגג םספסנוג 0. /49070ז0 8 15200485 8
 181801118 - ו + 3 08. 100 161... 50 61 ו וג 868תב1ת+6. 4 1

 יקח <
 = % ול רו וי ייווג -  ל |
 7 ו 1

2 
 ,ו תו 8 ו םי
 | 9 בו 0

 ו ,ל-נ לרכס ב
 ל וו 7 חה

 ו
 .808[\5 - םאָבִסוג, 1. רב
, ₪ 3 

 < 3 |6צ הט/חגזט| | 2 0
 . סה ות 00 34671 %

 7 - . 6 < דד - רכב
 21155 מ חב דר ותונו ל 0 ₪ - ₪ : ה 9 1: ₪ 1 לח ה 5 | רו ? "ומ יה 0 24 7 קו": 518] .\ צכס ושי]

 2 0 ה-7 57% 902 0-20 -7 הד טד ןח ל ליה או ה הכל הרה שה 7 לק

 "| ודגדשה ם/ח55564" 5 סוס סט 56010[ כס 8 03
 ּהכהזטז וח החטו| 3



 ססתסמס11 | 71

 [ת תז. 3, 1ת 18 גגת. 1903 ]8 זוגכנ1נסה "(2סזתת1101116 005176" 0806 0
 8נמק]18 50נזבת 81816 ןכנינטנתס "1620108 20ת8]018 8 1301000101, 68כוג] 00 ב1+61]ג1
 6. 1.1. 13ש0, 0 כסנפסהתה 08170 1860 008176 6שניס1]סע 07010101..." 56 8
 (9קזונ] 08 0500 60058178 1ת(11ת+8108 וגתס1 "6886 06 070010" - 0 28268 8 ספוג
 18861106 "6820 טה 301106 וגנב ב8106 (0108 ןכסת(נרג 0768108 00 68806 06 1תנקנרגתנט(,
 06 8]וג60ע י001כנסס". 1.8 זרגנ108 "לליסט?תסזש" , ה 800181 תוגתנ הז, 56 תגסת(נס8
 08 1ת 108%6]1068 8-8 1ת11ת+4+ וגב "(?]גפ 06 1600078" 1ב 581082616 110+6]וג]טנ
 701161. "(?]וגסוג] תוגננ818... 50 תבסתנכענ. 560081... 6 קעסקע088108 וג]ג8]18
 קסת(זוג 6טי611 0000161". ,\תוגת(זוג] 6וגק:12066 פו 1866 91 108076 8

 18 ת+י0ק168 זינ]1תוג1"
 קנת(ע6 8166 681128171 "(?ע0ת168 151801108", תת. 4, 20 18. 1903, טטרט8
 וניננ 82081616 18 [כסצסםסנ: "1ת סוגע8ב6 86 לג 01801 ָףססּה1ּה ססתבוגת18+11 16
 סוג הָנוגלסנרג] 4[ 1 אך 1 15 א גז דיפ 1.068 ]וג] 6566 51018% 1ת 5118088 /\10א. גב
 1. (לוג28; 1008]וג] טס1010828 פוגתנה 66 12.000 161", 181 6506 96 תבת 818% 18ןכזו11 8
 "66268 51תּהקסשב 080615, 01ב 501. 1ת6108+616 628701 8 105% +7 ת0[5ז18%8 ...

 1ת+ז -וגת +6תב1וג נבס00107ד ...",
 וככ1סוגגתנ ָּס1 (11ת 00 תו:

1 \ 
 ענה 6תסא[64 15 419] "יג 6 סקזנתנ 6081 18 68%6ט8 תוטתנסע6: תץ. 25)
 29 גטת. 1902, גת.1[ ]ג ק?620ת%8168ַ וגתסע 6סת[6זותש6 068776 81סת18תג 1
 5 תק6008 06 [סתטנ1 סת(תוג ת.א .; "(לעסתנ68 157861118" 61ת 29 הטש. תת. 4
 1902 1תפ6116: "01. (010106ת+ם8] 1ת (8]18ז1 8 12149 ס8ָפ6וג1 תספסנרג, 080, זמ
 טזיומ 8 וגת61 1ת18+106(1 8 506. 150ת 9218 5-8 6070086 0 801816. /\ טס 1% 4.
 (010146ת%ם8] 065016 51סתנפתנ...", 1 תע. 40, 19 06. 1909: "[ם 518תָפ5%ַ 1
 +8גפסנוג] תספזנוג ת-8 182188 גת וגזנונ ב 816078... 8-8 0081121110 0 0 תנו 6)
 זתות(4ת0וג -56 282618, 6וג 8000 06 8 586 06862106 0 ָססַה]ה 157861148-זסתנ 8
 06 81601... הטסתנ וגב [סת6 00801ת8+ ןכסת+(נוג 0680100168 008101... טססע הנ 8
 91 5001684008 1.02.44. 01ת 8115, גת וגזתנ 8 ןכנסתב1פ1וגתס] 0806 06 1. 4501110, א
 5ונסט6ת(נסתה 900818 תסהפ(78". 0208008 תוגתב676 תג81 18ע21וג, 56 8
 ((כנסת168 1578061168 תם. 46 בסט. 1902) 68 "נהז1ְ 5 תסט. 8 היוג6 106 1ת +8 רפת
 תספ(נרג מ הוו קוגניהניסה 5602101 151, סתנ. 016 1(0310... 56878 3 הטו1( 00 0 8
 8ת58ת+8 ב 660101006 ססנ1]!סע 5878061 0858 06 0. 18000 108161 (01100101
 5008161)... 2. 28]תגגב 1]26תק]בסז, תבסנמ רג 61 6011068 8 0ת8% 0811

 ססת616 1 181616 18 6001 00111 581861 06 1007000828 טסה" .
 65016 "5001658%68 1105011811", [0ב%8+08 תוג 06 תמוג4 "זת טזתנבה 1
 050111101... ןכסת(נוג 8 ]טסע8 !תנקתסוגתה, ₪1 8000111 66 8 86 8]ט(ג 1ב 6
 10610106, - 8118תב 1ת (לניסת168 137861108, תע. 8, 18 תת 1 1, 6 ןגת 8 הטו+
 ןסס וגב 081 085 גת (ס]ספוג] 11(5061648 (506. 1050118 ס11סַע) סוג וגב ןכע016 ת65 10 1

 150..." ₪1, 66 6846 1ת+07058ת%, 0840 08 "50010%8508 5101848 [106ת 10218 8
 ס 6סנםנפנוגת6 0816 8 0016648+ כסת(נוג 1.א . 161 950", 01+ 4001ט1ָפַ 01100110
 גת 111, תצז. 7, 15 סמ. 1908, 506. 1.02.44. 6ןנת 28118 "ב 80118 0070168 001. 151.
 100816 הססז084ם0 0 פוגסטסמ(נ6 66 2000 161 פג 18. 66 81011 00500818 1 גת
 הטבמפ 06 10.000 161 ק6תסהט וג 1008] 66 60818. (?0תנוגתנ/4%08 018

 88808 --1 תנוג](וגנמוז6 8115-21561 800104841 68 ָף1 8 6-]וג1 1. 4501116..."

 ב
 זה 01064 15 גז יג  תז, 32, 17 גש. 1902 50 0תבת 10828: "8 18
 8 56818... 1תהקסקה 11050118ָפ11סת 078 11א158 06 ]טנמ6, (66ב8 ?1תונ68 06 1
 00106681, סיס(. 61מ (181811) 605016 1תפסתנת 28408 10ת15תבוג]וגג, 80041 1



 וו וורו וובה ו ו 70 סמאמתתצ1ד סמ 1סטסת1פא ףד ם:סאפא

 66 הי100ג0גב6, 1ת 6826 6566 000 התבת 848 תג 9178 1102818 ]וג8+8 06 כז נתב 8הזרג]
 קסזיסםסנוג1טנ - 6. 08168 ת?78וגע - 0870, 68 81040818 0. 3 טזשת616 - "זת 8
 6050100101 +81" 8 תםטתנ טת 202079 "6 6876 תוסו טת 7891ת תונ 8
 הבוג60128+". 1ם וגזתבה וגתסנ 13126 "60תבת ןכזנתב תגגת1(19רג, ₪6ת018] 8תוג... 8
 600 תת 8% 88 86 60 ת(011626 ב81 541106 1001101 8111, 185820 כס 0ש60] 1
 816328 ןכ6 61ת6 טסז טסו ... 1 884808+8, 08 1 הוגתס] (1ת 1873 58וג 1890) תג1ת1(19רג]
 6 1ת+0זתס 8 +ע0015 58 יס8ק6 ןכ6 0. ןכזנתנ הז 81 וגתססנ 1207001 68 58 18560 ב 6
 כ6 661 58-ף] טג08 66 202078-ט] ף1 51תַַקסַהּב ]סע.." 1תסה 18 5[זֶפ1
 860601ט]1טנ %7600 1 ת תעופה 153117, 1ת 56ק%6ת1מ716 1890, 6
 56תבת 818+ 682ו] כתב הנרג]וגנ וגז קב16]6, וגז (11ת15 3171, 15 041 171, גת הגטו
 1915, 6סונ01108 8608% "81+1001-0000וגת16ת% -  סו1ק1ת2 861 תג 881117116 1160816 6

 ותו ססוי1ץ8 6סנתבוגת1+8+11 6ט0]61ע נג 21

 םנות (ליסמ163 151-4061143 50ת1ת 818 0108917 684%608 01856 011 6710808 גתנ]סע
 1902-1903, ס6סת+תוג 8 06תג0ת8+78 68 8001/108%68 6סנמוגת11(1+8 600016ת6 1 8
 160 60 תבוגת1+8ָי1 (1ת הנה [כסזסזבסנוג]וגגנ וג 1תפ6118 1תגקסז+8ת%6 תבסתב6ת%6 !ת
 078(8 611017818, 016 61116, 1108108, 510ת15%8 - 581281011, 1ת11ת(8ע6 066 1,
 6]וגסוגענ 06 16001178, 1תהשסק1, טנ21%6, 00ת811 6ת(תוג 6208708 06 0886 6
 1תנןכזרגנמוג+, 1(50016%8 06 ה]וג6סז י601כ1סס 1 682 06 00818, 117017806 60886 (16₪6 1%

60 
 [ת תבוג166 ף61ענ 56 181508 8הפוגקעה [סזנב8זננ ף1 11(80110128 וגתסע תשס,
 0סיסוגז1 810ת1866 68 "1כסזרוג] ?1סתונ]וטנ" , 01ת [כ0ז001, 1(806וגת68 810ת18%8 "106
 עלצ8", 6ג1ת 08טסתנ, 1(500וגת6 510ת15%8 "11858681, גת 111ם3ַג16סתַו 606... [ת
 "(??סתנ68 157861168" 61 7 066. תז. 47, 1902 56 פקטתפ: "סט 160016 8
 ססנובוגת1+8+11 2088676 5-8 ןכוגפ 801108 ןכ6 ]וגסזונ כסת+זונ 1616 00ָפ56] 157801106..."
 ₪06 תנא1 261800828 68 [91118615001] 0611 8 108% ה-66, 1ב סנתנקו] 82001וג]וגנ 6
 זת8606ב06ת+8, 18 8601168468 "תב כוג1גת+61 210ת." 1ם תת. 49 גת 25 6606. 9
 6506 התנ1ת(סנ(8 58108%094708 06 1100000, "סקהת128%ב 06 6670ו1] 810ת18% 1כסע1
 ?נסתוג]וגנ [כז. יג. 110721... 51 51תהקסקה 13260 06]סנתב6". 1, 00806 תת

 גוג 118% סוטטהת(וג] תג6תבסנ1 תב גז68ת(1 81 60 תב ת1281ן01
 גת 6טט8ת6ט] 6610 קע620ת(1 5-8 805071תפ 56תגתנ/16811:ג) 1
 1868 001101, 1תבקסז+8ת+8 וגתסע תבסנב6ת+6 01ת 1550718 51סת1פנבוג]וג1, 4500066 6
 0110101 תגס28100, 816 60 ב0 + 0תוג1ט1 (?סתבוגת01]1(1+8, 600.... "(028ש198 16
 0]סש1 וג 105616 כ06211 6078100, עסנמ 86 1 קסזנב הת..." 1ם ה8]00הָפ1ַ םוגנתנהי 6

 התנותז16 "8111 506. .וגתנתב68 06 21618606 8 גב650118110ז-... 105 66 00 םסנוג]

 86 תמה 8105 ָף1-ג 08% 1ת(41תנז6 ]ג 86056 281...". [תש-טתמ גתות(, סנו

 (נתס00ו11 גת [כסזס 01, 86 618168 [90ו1: "וגב שדרג 06 10 +1011 1 06 8

 סתנתנפסהת6, סוג תוגתג616 06 [כסניוג] 21סתוט]טנ, 8 18% 1ת1ו(1801ש8 606 ₪ 8

 קסת(נוג יסתסונ] גזוסתה1...". [מ 860]ָפַנ תטתנהז 56 50תבת 16828 "60ז1ם+ 06 8

 86 1תו11ת8 וגב 6]וגפ 06 16000278 810ת156 (ף1 4508 1ת 1902). 300781 6001 - 6

 פט011ת1828 - "68 התוג] 460868 פ1סת1פתנוג] ץ8 ןכז08658 8101." [ת התוג] 11, תז 40

 81 3466]וגנּהְפ כ0ז10010, 811התג 0ות%ע-ס0 50176 68 "5001608568 גת1תנ68 1כסזרג]

 /גסתוג]טגנ, 566018 12. 1']ב.11072]" 01ב 1כ07001 8 ?זנתגגפ... 161 250 ]ג התה

 (/010ת1818 151861118 01ת 1,0ת0ז8 1 ססתנוגתנ68 0011ת+ה 06 8 1 1ת50715ב 1 8
 06 גוג 8 א. 06086..."

 /ָפּה סגתב התג התגנת(10 1ת6ב 06 18 160001111 5600101 5-8 זת(וגש%

 תוגתב670856 50016801 611 16786 סזסקהתגנ6. 1ת "(יסתנ68 15861158", תז.1, גם 4

 ואת. 1903 118תב 0516 1תות[הע68 061008011 "1'גת1(6סתהזנג ססנתב1]67618", 6

 500 (118ת110016, 1תפוגתב8מ6 גת תץ. 06 36 תבסתב מצב. 716960166 א
 ט1001י0ַפ601ת+1 1. (:00%1160 1 1
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 פטת6 0082 56תותה]הזו 68176 (6ת10ת20828(5, 108 0 08% 0 6
 ססנבוגת168+1 תגוסנ הוג 60108+ 6 60866 ן13תוגז110, 40116800 1ת תג11]1ססוג1 1

 01010801 067848 1 1101000768 1ת 11601, 1ב 1001801168 '[ 8111 נת6
 868ת0וו1-86 וגתב 118ת+ 8] 66]סז "25 66 8תנ 66 תבוגת68" 06 18 ות(נגנ 8
 "[יסמוג]וגנ 1צּהזגסתה] 01080", ןכסת(נוג 8 81868 ןכסקונ161[13 500ןכו11 ָפְנ 8
 א ., גוג 105% סוגסננת6, 1ת ןכסז100160] "סונג" , 81616016 816 וגתסע ק50ת 8110811 6
 508108, פוגפ]גתננת0ונ -50 08 "06 +סזסתוגז116 7',א. 8וג 1085 0051111160: 11106181-
 :ה608 [ס-ה16ב 061ת 161וג88]גתב, 16תוסתוגנ] 01ת 118118, 1460ו11 01ת '161 גצנצ,
 900818 16818 1ת 118108, 1ססוג] 01ת 1]1611158תב, ָפ0041ה 66 106 12628161 ות

 161וג88]גתב 51 29 0011 1ם 1ט6786 001011.
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 םחח 19/0735 58 זחחוז 6ט 63ח19/6 08/6 חו הבסזסקו816 |38 5קו18/01 ןטספזוהח סוח (כסזסהסוצ

"(2444 .09) 
 (ּבחטו !, חס. 21, 1 06660 כזו6 1886)

 "סזזגח68. כ. !\וּהזסט [-ו50תסז 8 8001 0 סוזהחס8 08 200 זז. ססחוזט 8 58 חס זו 8
 8 587301 םוח סזסהסוט, זבזב 0590וז8 06 חה]וסחהווב16. !ח 518 סחחוהו חח 8
 חטזס828 חסה שז6-ס 088 =שעזפו סבח 80 081 086-087 0809. חוו 580 קו

 /חּהוחופ 08 החט| חס."
 (ּגחט| !, חס.2, 15 והחטהזו6 1889)

 "ססתנגהוההז6. - 1 סחא2ו שפפווזט| 5סוז 00/601ועו81 סוח כסזסהחסו 51 6
 6וזסטפה, הוט 1051 ססחס 8הוהחה]ו 8 6316 סהוזט וטחו ח6תו808ז8 51 10.000 8 זח 5סווסטהה
 םסחוזט 3005 06 קטופזפ. (סזפווףוסחהתו חסָפוח 51 ססו 3066 -החחוח16 3500/60 3005103

 350וסז8 6[0618הווסז סוח םסזסהסו  טז3 חוס 0 0580/18, זח עזסתוטח|6 8 101-םוווסזחוסופו !סז."
 (ּבחטו !צ, חס. 9, 1 חוו 1889)

 "חזו חוזהו! וה םסזסתסוט. - "ה85000| טפסתוט" 06 !8 21 שופ 8
 (וזחה108788 6085000 9ח]8, 06 688 0 ז9סזססטס8הה 1008[

 "-ו06| סזסזחופוטחוו 6|8 םוח 58קוהחח8ח8 1ז60013, קסחוזט 3513-21 חט 48 צסוט ץסזטו

 06081 005קז6 9808 858 2158 8ח1ו56חו18, ןח 08 081018 50 8118 0 הז 3
 (ּהסטחוה חפסטה סח החוג( 6|8106|2.)

 | גסזטזח חופו חט חח 58 ע6 60, 03ז סטפ 000 68 8008518 0051וטה6 זו
 סהז6-68ז6 וחוסז65, 680ו םוח 1886 ףו כהה |3 6800708 001!60ושופזווסז, 3בח1ו56ה 8 8

 0 הזזה 0010!6ז8!8 פו טח זחוןוס6 66 זחּבטט]וז6 8 סס|סז 1זפו 6סזוזפו| החוופסחחוןו 06 |8 חסו ו

 ּהחטההפ: =0וגפזס (בחפזָףח9ו , !\/וסזטק2ו ףו 0718221, 68 פט 8568 קוס1ופחהוטו אסוס
 26 חּהוצו, ןטחחטווחס וסו, 60163 6816 טח ?ונ|טז81. (!)

 סוחםוטז 68ז6 85182] 66 חו כזווח6 68 0516 החוופ6חה | 3 חסו 6516 חט הו 6ח682\)|

 וסזטקלו, סהז6 3 ףו 081 סזוח כוטפ|וסו(816 8עסחטו 63 6 0918 58 ח'הז6 חוסו טח ןוסּהח, !טסזט
 06 6876 3 30656 8 צו| ססח!וזחה פו 6

 8, 0516 כז68 ז901 68 06 ספה 6-|וגו |וסזט2לו, 58 081 0 8 פו חש צפו 085ו סטו

 06 ןוסגח, - ₪8ז 0 קסחוזט 08? 8008518 58 ע6 0 פסט 6, - 6. \וסזטללו זח ו

 םסזסחסוט, כזססטהה ו זח 10818 (הזה חט 005608 חרספו6 חוסו 681 הז 108 58 טח כונזוס6 ו

 וח 851-16| 06 6סח0וןוטח6 6518 |וגסזט כז68 11850 58 חט 8108 חוסו טח ןוספח. - !צט 01 881-66|

 5180 !טסזטזוו6 1ח58 סט חוספוה 2שסז85108, זסקזו618168 0-ח6ו 4 וסזט2וו, 8

 סח682ווטו החזופ6זחו 801 חט חט, 61 2006 58 0006-260] ןו6הח] פו וחוזפ0סווחְ+ְּו 6

 חוסַפוס, 6 68 ָףטוסה |8 צווס, 6 68 68זסוטחוו 010., 0918 ו סק8 סח 2160, 8 0-ח6ו
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 כ6ז26סטזְוטחְו. (כט םונזסזס הווה 63 ססז6|וףוסחהזוו חסָפוזו סםוח 0ו5זזוסזט| ססזסהחסוט
 ה וחטטזג טווח (זסּפב?קחוס6. אופוס סּבחוסהו 518פווו) 66 חוו החו ו סט טסוה 6סחפו|וס|סז
 ססרסזסו חזו, חו פ1ספט081 פו וחוזס כזוח2הוסז| סח60 , 6טחז 08]) 31818 סוג 513 םוח 5810 107110,
 וזּםחפססחהוו וח סזּהְפַס, כז8080וח0 -56 הטפח|!ס |סז, ך 0810 800510 חרהפונז| ₪6 ונוח 6 50 ו
 6 0858 החוססוסוסז 10 פו 108 טוח !6008 קסחוזט קסווןוה זטזפוב 06 | 25 26000078 8-
 ססז6 8 הז3ו8 091 06 (זספווה 0516 80109103 300610ז 3110016 06 606, [...] 0 סוזה םוח
 1881 [ה 1051] וזווחופה 1ס1 |[ב ס 5070068 0088ו00ח6 06 68176 [80058100| חווחופוזט 06 וחזה

 6.. 1056111, כז6100(ט|טו 06 31ווחסוב 0. 3508.
 (החוטו , חס. 15, 1 5616חו0זו6 1886)

 יסזחשהה ₪[30פ1ו סח 0858 0הסהה616 - 00/3 051 סססט/818 08 2070 !ססטוזסזוו
 סוח ס9זו 79 ופז30ו. קססוט|8]ח88 58 זחחחוט![9516 סזוח חּהָפופח סזוחוז-ס סזסססמ]וטהח6 חו8ז6"
 "סזחטחה 51טפ6סחו  סוב53 03590 סססוטו818 06 2270 וססטווסזמ, םוח ס8זו 30 ו5190ו)[ו"
 יידבזףטפסזט| 53עסחו (כו858 ₪3פ00) ּהזפ 0 סססט/8]ופ 08 2869 5000010 סוח סה 6
 זסזחפהו 51 1413 ופז90וו[. בח 80/8 0516 סוט[90 1 09510[ 08 םוחשאפ 88 4
 [-בזתהסופטו 0. א. \/ןוהחט 005008 63/ו(8]ו8 ססזטו6 08 !908"... "!ח החטו 4 (!ח \שסחהסז
 סוח ףזס508/8 1885) 58 חהפסו[ זח ססזתות8 67 ססקוו סחססססַבּו ו 63 15190[; 50 09[
 10 0358וסו סחסססס50 51 6 5906. ןח החו| סוטזסח[ 1885 כ8ח3 |8 25 !ט|ופ 580 45001[ 8
 זסחו8חו 51 36 וזו; 580 ססוססז81 4 08581סחו זס 8ח8 ו 5 5190/16 פו 3 חרוט[ 26 זסחח8חו

 5! 8 !5ז99ווןו" (סּהָפ. 1491)
 דזפס6חו הסטחו !8 סז3ָּפַו 0סזסתסוט:

 "6 טזפתוס 08 ססמוו8[קח68 זסחו8ח8 סוח זו 10919 ססוהטה|6 זטז6|8 3/6 ]06[
 8-8 תחווו[8 סזוח חּהָפופח זח טפו םוח טז חו חוז-ס סזסקסו[וטה8 חזו 00ח5181גה זה
 ססחוטחפו6 טזפ8הח6 3/6 ןטספןטוט 50400708 ססקטוה]וטהסו 8 זה 80860838! סזסססזזו8
 זה 68ז8 ססקו|8][קחס8 579085 5ססז6פ10. [זססטהו 8 תסושוסו|טו, 6516 51 6א/8]8100 ₪
 002098 טחפו ססקטוהןוטהו חוו 558 |8 809/06 !00| 06 0918 8 חטהווח ססוסוחטו
 0סח5901ח]9/6 וטקוסו כסחוז 6א10ח]8, וטו 68 |8 חסו חט 5[ 768 095101 08 51001816, 8
 סבח ח5ב וזססטוס 58 |8 סזפסו28חר, ססחוזט 08 58 סטוסחח 85ו 9000[ 8058 זח 6820

 0800 809/8 098 6טססוה 08 ןח 809858 !טמז8 8 8068 טה טוסו (8 8ןטוסח
 "זמ סזפפט| וכסזסחסוט 5-80 ח85001 וח החט| 1884, דככ סזפפ1וחו ו 229 ו6ז89)ו]ו ו

 חוטח] 218 סזספווהו 5 147 ופז90וו] זח סזחחחוט| 500510 8) החטוטו סטזפח], 8-8ט 8500[ 3
 סזפ91וחו ₪1 91 ו5ז99וו]ו 51 ה חט[ 3 סזפ81וחו 1 81 ו9ז99וו. !ח 081 סו 006
 ז90ו51ז9/0 51הז9ו סושו|6 0סח51918 סונ 8 חטתהו 6858108 זסחוהחווסמ 08 שזפחופ 8
 /5199/[/ םוח 80081 [ו0[] 808 309500ז 08 51/09 סוח ןטס[ט| 6000808, סוחטהוו6

 ז9וחוסב58 זח טססשוחה ו חוו !8 090/88 8 8 סמסו!8 518ז9ו סועו!8 סוח [8ז3.
 "חח החטו 1884 5'בט זחז9סו51ז91 זח סז9פ₪| סזסחסוט 24 8 0(0858ח 0798106 5 2
 5780/06; ות סחחחט| 59095100 8| 8. 0. זו 51 3 1599/18. \-8זח 85/1 8 סח הזו
 סּבז8 9518 סזסססזןוטחפ8 1חוז8 3 זסחוהח8 51 008 5799/03." (אסח. 0 01 ז6501תהזט| זפ00ח55 חוט סססטו8[וטחסו כ. סח חט 6 08]/ וססטווסזו הזפ סזהֶפו ו

 ₪6 כס. 1491).
 | ח35001 40 סזפַפווחו 51 69 ופז90]]ו 1 5-80 0990781 6 0853וסזוו סזָסוחַפ 51 4 5799/16." (ש9. 999[ 5-80 00/9081 20 085010 ו 4 5799/76. !ח סזחחט] 509510 81 החטטו 1885 50 06 3.800. ןח החטו 1884 5'גט ח85001 51 זוהו ו 129 וו חחח( 64 סזפפ1וחו 58 9 !8 זוהו, (פסוסוו סוח !008/1916 הז918 חווסזטו !ססטהסזווסז סזפָפטוטו 8518 3כזסאוהרזוש סזּהָפו ו/ח3ו!פחו. "שח ז950081 8 790058 חוו ססקו!8[ח8ו חש 56 8

 51 46 0וח סהזוח]ו 5190: הוט חוזה 27 סזפפוחו 51 29 ופזהסוו]ו פו 580 09/00 2 0[0858זוו 5739/66. [ח סטו 50095170 8! חוו 5 5'גט ח85001 15 סספוו סוחוזפ סהחח]ו 019וחו 539/30 חווטזו] 39 סזספווהו פו 4 530[; 61 580 08/0078[ 1 08581סזו| סזָפ1וחַפ ו 1 06 120 בחווה סזפ8זוח8 51 460 פוחו) וזו. ןח החטו 1884 5'בט ח85001 27 סז9פ1והו פו 8 סז8ָפ| [16ז18. "סקוט 3 סזהָפְַוטְו 66 3.500 501818 50 ססוחסוטחס גסזסאוההזוש 1492. ווסח 0% א. 70)
 "\ סחו/ח/51ז8]8 0ס8/8 סטחאהחס זה 86 580819168 סססוט/8[וטחפ 8 5005 8 סז9108 1 5 ו5190)ו16."



 56 = 6מאטתתץ11ז סט ךטכתדפא ָףז אפ

 91 ס כסז10808 8 קוגט6סת6]סז ססתוג86 06 כ8ה1001 605079 00 8 68111 0111016
 [808 66 0טע61 078 ב81 תגס078%8 0008% 008 8 קהנ10וג]וגנ 1100181. 1ת ןוג 1
 עסצסבסנ 5-8וג כ60700ו15 ָף1 0860ח8 66ת1תנ6ת+6 100816. 1900826( 1
 56ת8%01ו1] הת+156ת116 10681, 5-8 1תבכ01ת8ט1% פ1ם10, 5ע60ו11ת0 58 116 תל
 1ת%ע-וגב 8ק1+8] 66 16]8ת8הָזננ תגגת%8]ג. [י'גתוגז116 06ת+17816 816 8ת21015)%186תבוג]וג1
 10081 6ע8וג הסוגתב "6ב682ו11 01רג221" (ןכ0ע60115 85%16] 018%01108 818%61ובו1[וגנ 6
 80ּתונת1807816 81 תגספנס1 5816, ןכ6 6816 תוג תק גת]6828 ת1ס1 וטת 1107807 0טשע0וג)
 ף1 ך'. 6?>ה1+8221, 80625 1 0016001ש15תבוג]גג. ["ת6ש1518 15786118", התוג] 1%, תם. 5
 (1 הוגקוגפ( 1889), כּהסנת8 405) | סגְפ1, 1ב 4661881 גת 50 1ת1001517828 ָּף1נ וגגת %
 016086014: 0 00תהָצנס 1801168 06 הי6תָפוג] /[81יסוג 150201, ןכסת(זיוג 8 1 8
 587801101 (11ת 120-001 1878 60500176 66 תה+1סתַה11+866 [" 001518 157801108"

 ּאתוג] [/, תי. 2 (1 התו הע16 1889), קּהסנתה 39)]
 (87ע6 6טע611 01ב ןט01(06 202ע0ם01 8ט 8הטט% 06 5ט/05 06 ק6 טעמה
 8615621015 תבוג]וגנ תג1 תגוג[+ 06686 001 011 8166 ןוג6(66 816 110 תג 8101 1ם גתגנ 0
 הנ 8600]ג]גנ 81 218-1687 "[0001876 0/6[18700" םט 1ת600]%0 806085 [טסזוג,
 ת/85וגתפוג] תספשנוג כ08%6 1 158 תב סנקרגוג 1 תוג ?8תֶפּהתַ. 001610160 8
 816 ןוג0סוג]וגג כ0סםסו 6עבוג ט661ת8+8608 סוג 411501718 (6תנ1078708 01 (18(1]18
 קט%62ת0 85%16] 60ת(1תטה), קע60וגנב ף1 70099158 1ת ה16ק071 ב טתטנ 86ת8(סע
 8גת+150תב1+ 68 ף1 8 וגתסצ 1(0110181168 100816 ּהת1561160. 12051קרג1/, וגנב ה וג] 06
 66 661 106811 - תגוג]ָזג 1ת(י6 61 0116ז1(1 66 כסקונ18ָן1ג סתב4 68808 ענת +
 ף1 [גתבסה - 00ֶפ1 כ060תו1] 00107 6810 1תש הבוג 1ב 90011 06 ]גנב 03 סבתה 6178 1
 0705606 - 678 610תג6ת(00] 6816 1ת]06תְ+ה 8010001ת116 100816. 058
 א6ת01000-7611810888 078 188 0001818 06 ססת6ונז6תְ+ב 66001108, 0008 6
 6+0זתננת 8 06 182% הוג(ס116(128 100816 58 18 תנהפוגזנ 6870 ]סט6הונ 1 ןכסקוגה(18
 01018508. 01011 0781 31 כוג(1ת1 ת6005811 1 0ססתסנב18 106818 - 1 תנסה

 - 0008+ 1חת 2601801116 כז60006260. 58 תוג וגנב 1ת88 [ב0וג] 64 סבה

 תונ ₪8086 86070818 60701107 1ת !ת0ז08הקה [סתגנ8ת16, 187 טת6]6 ט6%8ה10111 םוג

 ּהטסהוג 04786601 10681, 61 ק0ת6781, 187 0081 0 8166 8 ]סע טסונג 6600 1

 8 (13תב סוגט 1ג+11] 10611 6ת+0]6צ ןכוג1163+0 16 "120075101 17106"

 םהז6 ו6-

 בפס וח בחו 4 וסוזו וח הגחטצו 4

 586! (01000%1 - !5ו36|וֶזו (כו+000א]

 ססזסחסו 209 4 7 6

25 2 77 9. 468 

 ₪וה8ווסחו 9 22 <9 2

 (גחטו| !, חס. 1, 1 16כז. 1886)

 םוח ססזסחסוט 56 ססחוטחוס8 "/ס66| 0(80ף8חו!סז" 66 |8 5 00051 68 6צזפו וח

 ססחוטח|6 זטז8ו6 06 סוז8ח0 ו8טסח!]| טסז 1 וזהו ז6וח1007801 6 |ה 5816 זח טז ה טחסז

 כונזסזחוס6 3זשונחוסח(6 06 56 60010816 68 56 טסז 81108 טחסז 601!60וצְוֶפַו ס3זסז8ה חט !|ו 8

 081 וח 050|ס8(הז6 שז6-ס חוסָפופ 8 518טטו בז3 קוב 6 0850טה ףו 093 380 ח6ש06 6

 סחו טסז 58-פו !ה זח58זסוחהז68 8 ופסו ןכזוח קהוזוסווסט| תה 6 !3 וססטח!6 3 101 סטזסזחוס6

 (גוטז6ו6 ז6|6 עסזס660 6חופז 66 260] 06 חו 06 [בח0| 06 60 סזססטחס, ו 06 5ווטז

 6016018 !50חוז6] 56 טה 62618 108116 065, 0803 18700| ע8 פס פו 08068 601!60ושופ1ו)
 חס 5678 עסז זסטפו זח זחוז6כזוח06ז68 !סז

 (3חט| !, חס.15, 5 הנ0ִַפז 1886)



 1 ב10: ) ו 55

 1ת 680נג] כסקוג181101 0ט010801 011ת סזֶפּוג1 10001 8 1055 66 229 6011 1 הת[
 1884 (8(9% 66 154 ססקננ זת 8001 קסקונ181101 זסתב4 ספא. [ת ןכענטנת+8 01]060050
 ות 8661891 גת תוגתנ8נוג] ]סע 18 [1כסץסםס1 8 801תפ 61078 06 147 כספ08תס 1ם ז8ת0וג]
 קסקוג18+101 67610941 (1578611) 1% 06 186 קסע808ת6 !ת 14ת0ו1] טסט 1
 זיסתב 80841 ("ס+000%1") [" 01508 15786118", 8תוג] 1, תצ, 1 (1 [601וג8110 1886)
 סאשות8 15)]. 62108 8501880916 הוג 108% ןכוג/1108%6 ָּף1 הפוגה 81500 עט 1
 טעסהת6 61 ןוג(6(וגג 20ע0ם01. 1.8 [10ז:%8 תוגתנהזוג] תהָפססַַַסע נת 1
 60166+101%8+11 6016801 18086 06 98 60211, 187 זמ 080111 11(60166%10158 סת
 6 27; 18 א[1ם116תג 66 129 טנ2הנ 66 42. 1ת ננטנת[+ג 066086101, תוגנתנ 81רג1 [סע -
 ]8 110ז+8 - 8 [05% 66 52 ןכס-פ08ת6 1ת 18ת0וג] 11(6010001/1%8 601610811 ף1 66 25
 כס808ת6 1ת 8ת01וג] 66101 עסתנ8 פג. 1.8 111ם8116ת1, 8ןכסני(וג] 08 66 59 28
 06 52. /400866 96[61 - ₪1 6616 01ב 8106 0789פ6 תגס10006ת6 - וג כיסט00 5 8
 וגתסצ 03תנ6ת1 ןכס110101 הת+156תב11. 1ת 3668818 1686116 86 811160 683 483
 06 620800168 ןכסקונ[101[8 6ש7010ֶפ6 - 16 6 68168 פקסנוג]וגנ תווגת41, 16 סצנת
 ןרוסי הז6 - 01817 80 0050708 1 [8לוג] 68 085616 3%80181100 16101100816 18 510818
 1 תבס0נוג] זרגזיה] תוג ספוג וג011128%6 00 860018. /8סלוג] 00תנ0 18110 078 101
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